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ABSTRAK

DISTRIBUSI UNSUR Fe, Cd, Ca, Co dan Cr DALAM AIR SUMUR DAN SUNGAI 01 DAERAH
WONOSARI GUNUNG KIDUL. Analisis unsur Fe, Cd, Ca, Co dan Cr dalam air sumur dan sungai

dilakukan menggunakan alat cacah spektrometri y dengan detektor HPGe dengan metode Analisis
Aktivasi Neutron. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsentrasi unsur Fe, Cd, Ca, Co
dan Cr dalam air sLimur dan air sungai di daerah Gunung Kidul Yogyakarta yang mengakomodasikan
data lingkungan terkini dalam rangka mendukung program kebutuhan air bersih. Hasil yang
diperoleh menunjukkan bahwa konsentrasi unsur dalam air sumur dan sungai di Wonosari masih
berada di bawah baku mutu menurut keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
no 214/KPTS/1991 tahun 1991, dengan konsentrasi Cd = 0,005 mg/L; Ca = 200 mg/L; Fe = 0,5 mg/L;

Co = 0,2 mg/L and Cr = 0,050 mg/L. Untuk Cd, Fe, Ca, Co, dan Cr masing-masing berada pada kisaran
(0,0002-0,006) mgfL, (16-40) mg/L, (5-20) mg/L, (0,0002-0,37) mg/L dan (0,0003-0,005) mg/L. Hasil
yang diperoleh mernberikan informasi bahwa data kandungan unsur layak dipergunakan untuk keperluan
rumah tangga.

Kata kunci : Sungai, Unsur, AAN, Air bersih

ABSTRACT

THE ELEMENTS DISTRIBUTION OF Fe, Cd, Ca, Co and Cr ON THE WELL WATER AND
RIVER IN AREA WONOSARI GUNUNG KIDUL. The analysis of Fe, Cd, Ca, Co and Cr on the well
water and river were detected by y spectrometer with HPGe detector using NAA method. The main
objective of this research was carried out to characterize the Fe, Cd, Ca, Co and Cr on the well water
and river in area Gunung Kidul Yogyakarta, which accommodate of the present of environment data
in support the clean water program. The result indicated that concentration of elements in well and
river water at the Wonosari were still in standard level by Govenor of Daerah Istimewa Yogyakarta
no 214/KPTS/1991, were Cd = 0,005 mg/L; Ca = 200 mg/L; Fe = 0,5 mg/L; Co = 0,2 mg/L and
Cr = 0,050 mg/L. The concentration in water of Cd, Fe, Ca, Co, and Crwere (0.0002-0.006), (16-40),
(5-20), (0.0002-0.~~7) and (0.0003-0.005) mg/L respectively. The result of analysis give the information
that these elements concentration were still proper to use for domestic activities.
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PENDAHULUAN

Air merupakan salah satu sumber daya

alam yang sangat essensial bagi kelangsungan

hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Dalam hal ini kualitas air perlu diperhatikan

supaya dapat dirnanfaatkan secara optimal.

Tentunya perlu upaya pelestarian keselamatan
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lingkungan perairan untuk menjaga kelangsungan

hidup manusia dan komunitas pengguna air di

sekitarnya. Upaya pelestarian merupakan suatu

cara untuk memelihara dan mempertahankan

kualitas pad a kondisi alamiahnya.
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Sebagai salah satu faktor abiotik dalam

ekosistem, maka baik buruknya kualitas air

sangat dipengaruhi dan mempengaruhi terhadap

komponen ekosistem yang lain. Menurunnya

kualitas air akan memberi dampak yang buruk

bagi lingkungan sekitarnya sehingga akan

mempengaruhi kesehatan dan keselamatan

manusia dan makhluk lainnya [1,2].

Kabupaten Gunung Kidul merupakan

salah satu kabupaten di Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta yang memiliki wilayah

terluas, yaitu sekitar dua perlima dari wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta. Ciri khas melekat

yang ada hingga saat ini bahwa Gunung Kidul

identik dengan kekeringan, meskipun agak

kontradiktif dengan daerah Gunung Kidul yang

juga terkenal karena peternakannya. Pada tahun

1987, bencana kekeringan diderita oleh sekitar

193900 jiwa di 7 kecamatan wilayah Kabupaten

Gunung Kidul. Untuk memenuhi kebutuhan akan

air, penduduk kawasan ini rela melakukan apa

saja. Mereka mengkonsumsi air dari telaga

telaga yang ada sekalipun di telaga terse but juga

berlangsung aktifitas mandi, cuci, dan

memandikan ternak. Juga sumber-sumber air

lainnya seperti gua-gua yang terdapat aliran

sungai bawah tanah [3].Kondisi kekeringan di

Gunung Kidul terutama terjadi pada daerah di

sebelah selatan hingga ke pantai selatan. Hal

ini tidak sesuai dengan bagian bawah permukaan

tanah yang terdapat beberapa buah aliran sungai

bawah tanah. Jumlah sungai bawah tanah secara

pasti belum diketahui, namun dibeberapa lokasi

seperti Bribin, Seropan, Ngobaran dan Baron

terdeteksi aliran sungai-sungai tersebut.

Keberadaan unsur logam di alam terutama

yang bersifat non esensial tidak dibutuhkan pada
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proses metabolisme. Namun pada kadar tertentu

unsur yang bersifat non esensial ini dapat bersifat

racun dengan daya racun yang tergantung pada

jenis, kadar, efek interaksi serta bentuk senyawa

unsur-unsurnya. Meskipun masalah terse but

cukup rumit, kita tidak boleh membiarkan begitu

saja. Salah satu hal yang perlu dikerjakan dalam

penyiapan air sungai sebagai bahan untuk

keperluan rumah tangga adalah melakukan

analisis unsur-unsur dalam sampel terutama

kandungan logam berat Cd, Fe, Ca, Co dan Cr

yang terdapat di daerah Karst/batuan Gamping.

Kadmium (Cd) merupakan salah satu

jenis logam berat yang berbahaya karena

elemen ini beresiko tinggi terhadap pembuluh

darah. Kadmium berpengaruh terhadap manusia

dalam jangka waktu panjang dan dapat

terakumulasi pada tubuh khususnya hati dan

ginjal. Menurut badan dunia FAa/WHO,

konsumsi per minggu yang ditoleransikan bagi

manusia adalah 400 I-/ghingga 500 I-/gper orang

atau 7 I-/gper kg berat badan.

Kromium adalah sebuah unsur kimia

dalam tabel periodik yang memiliki lam bang Cr

dan nomor atom 24. Kromium trivalen (Cr(lll) atau

Cr3+) diperlukan dalam jumlah kecil dalam

metabolisme gula pad a manusia. Kekurangan

kromium trivalen dapat menyebabkan penyakit

yang disebut penyakit kekurangan kromium

(chromium deficiency).

Kobal adalah suatu unsur kimia dalam

tabel periodik yang memiliki lambang Co dan

nomor atom 27. Warna = sedikit berkilauan,

metalik, keabu-abuan Penggolongan = Metalik

Ketersediaan = unsur kimia kobal tersedia di

dalam banyak formulasi yang mencakup

kertas perak, potongan, bedak, tangkai, dan
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kawat. Unsur kimia kobaltjuga merupakan suatu

unsur dengan sifat rapuh agak kerasdan

mengandung metal serta kaya sifat magnetis

yang serupa setrika. Unsur kimia kobal adalah

batu bintang.

Salah satu makanan yang kita konsumsi

ber sumber vitamin B12 yang merupakan suatu

campuran yang berisi unsur kobal, adalah

marmite, tetapi unsur yang dikandung

didalamnya tergolong unsur lebih lemah dan

lembut

Berdasarkan permasalahan tersebut

diperlukan suatu kajian untuk mengetahui

kandungan logam berat yang terdapat

dalam aliran sungai bawah tanah Bribin

(2004-2005), Seropan(2006-2007) Ngobaran

(2008), Wonosari ( 2009) Kabupaten Gunung

Kidul. Kajian tersebut dilakukan dengan

mengambil cuplikan air yang merupakan wakil

habitat dari komponen ekosistem aliran dua

sungai dan empat sumur Kecamatan Kota

Wonosari. Sehingga diharapkan dengan pola

pengelolaan aliran sungai dan sumur kota

Wonosari secara terintegrasi dapat

mempertahankan produktivitas sumber daya

perairan dan kelestarian fungsi lingkungan,

disamping juga untuk menunjang kesejahteraan

manusia.

Proyek Bribin-Seropan-Ngobaran

merupakan program kerjasama antara PEMDA

Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah

Jerman/Men Ristek Dik.Nas, telah berjalan

semenjak tahun 2000 telah memilih Teknik Nuklir

(dengan radiosisotop) untuk mencari koneksi

antar sungailmata air, dan uji kualitas air dengan

metode Analisis Aktivasi Neutron (AAN).

Diharapkan dapat mengidentifikasi kandungan
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beberapa macam unsur yang menjadi tolok ukur

kualitas air sungai bawah tanah Ngobaran.

Tujuan penelitian atau pemantauan ini dilakukan

untuk mengetahui konsentrasi unsur-unsur Fe,

Cd, Ca, Co dan Cr dalam air dan sedimen sungai

bawah tanah Ngobaran Gunung Kidul yang

mengakomodasikan data lingkungan terkini

untuk mendukung Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL) dalam rangka program air

bersih untuk keperluan rumah tangga di

Wonosari dan sekitarnya. Dengan adanya

penelitian ini diharapkan dapat mengetahui

tingkat cemaran lingkungan khususnya yang

disebabkan oleh lingkungan di permukaan bumi

di atas sungai, sehingga dapat memberikan

informasi bagi masyarakat tentang kandungan

unsur-unsur dalam sungai Wonosari, serta dapat

memacu upaya penyelamatan lingkungan

perairan sungai tersebut.

METODE

Alat

Reaktor neutron, perangkat

spektrometer-y, alat pencuplik water sampler,

GPS, pH meter, thermometer, pengukur

kecepatan arus, pengukur dalam dan lebar

sungai, jiregen, nampan, alat cawan porselin,

alat-alat gelas, corong, kompor listrik dan

almari asam.

Bahan

HN03 Merck, (Fe, Cd, Ca, Co, Cr)

FisherSciemtific, sumber Eu-152 , kertas saring

Whatman

Cara Kerja

Air diambil dengan jerigen 2 liter, tiap liter

air ditambahkan 1 mL HN03 SP. Air disaring,
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direduksi volume dan diambil1 ,0 mL dimasukkan

dalam vial iradiasi.

Cuplikan bersama-sama dengan standar

sekunder, blangko dimasukkan dalam

kelongsong iradiasi, kemudian diradiasi pada

fasilitas Lazy Susan selama 12 jam dengan

fluks netron 0,585.1011 n.cm-2 .S-1. Khusus

unsur/nuklida berumur pendek, iradiasi dilakukan

dengan jalan memancing, yaitu iradiasi

dilakukan satu persatu pada fasilitas Lazy

Susan, iradiasi, pencaeahan dan waktu tunda

dilakukan dengan waktu 5 menit. Perlakuan

iradiasi dilakukan seperti yang telah dilakukan

peneliti sebelumnya [5,6].

Cuplikan lingkungan dan standar yang

telah selesai diiradiasi didinginkan selama

12 hari kemudian dilakukan pencaeahan,

dengan menggunakan MCA GENIE 2000

spektrometer gamma Ortee dengan detektor

HPGe. Persamaan yang digunakan untuk

mengetahui konsentrasi dalam euplikan seperti

Persamaan (1) [4] :

(1)

LokasiPencuplikan

LCf'.AS3 SAIDUNiJ

~~
l •••••••••••••••••••11_'-1--'"...•.•r..-
4.$••.•.•••
s.s•• _ ••••~ ••
•..r...._r.tuc
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Dimana :

We & Ws = Konsentrasi unsur yang

diperhatikan dan unsur dalam

standar (mg/kg)

Ce & Cs = Laju eaeah untuk euplikan dan

standar (cps)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kalibrasi Tenaga

Kalibrasi Tenaga digunakan untuk

tujuan analisis kualitatif. Kalibrasi tenaga

dilakukan dengan meneacah sumber standar

multigamma Eu-152 yang sudah diketahui

tenaganya dengan tepat selama 600 detik.

Kurva kalibrasi tenaga didapatkan dengan

membuat plot antara tenaga sinar gamma

terhadap nomor salur puneak dari standar

Eu-152 sehingga didapatkan hubungan

linier kurva kalibrasi ditunjukan pada Gambar 2

sebagai plot antara tenaga sinar gamma

terhadap nomor salur didapatkan suatu garis

lurus dengan persamaan garis regresi linier

seperti Persamaan (2) :

Y = 1,5049X+0,0651 (2)

dan kelinierannya (R2) sebesar 1. Nilai R

menunjukkan adanya korelasi yang baik antara

tenaga dan nomor salur sel1ingga alat dapat

digunakan untuk meneaeah dengan tepat,
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Gambar 3. Lokasi sampling, Peta
Keeamatan Wonosari Gambar 2. Kurva kalibrasi tenaga
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Tabel 2. Reaksi neutron gamma (n,g)

Unsur

ReaksiI t TenagaUmur
Pobabso op (KeV) para

Cr
51Cr(n,y) 52CrCr-52320,027,8 hr100

Co
59Co(n,y)~nCo-6O1332,7 5,24 th100

Ca
46Ca(n,y)47CaCa-471604,54 hr100

Fe
58Fe(n,y)59Fe

Fe-601098,6 45,1 hr50

Cd
114Cd(n,y) 115Cd

Cd115363,518,Oj100

.....J

~O.8
E

E" 0.6
•...

~ 0.4•..
c::
o

::.::0.2

o
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DHargobinangun
C Twanangsari
aSiono
DGelung

Cr Co Cd

sehingga tenaga suatu radionuklida tidak

bergeser dari nomor salurnya bila pencacahan

cuplikan dilakukan .

Analisis Kualitatif

Penentuan unsur secara kualitatif

dilakukan dengan menentukan tenaga dari

puncak-puncak spektrum kemudian

mencocokkan dE~ngan tabel isotop, pad a

umumnya isotop mempunyai lebih dari satu

tenaga dan dipilih yang mempunyai probabilitas

yang paling besar [7]. Pad a Tabel 2, disajikan

hasil analisis kualitatif unsur yang diperhatikan

dalam cuplikan lingkungan sungai dan reaksi

yang paling sering te~adi dan yang paling banyak

digunakan dalam AAN adalah reaksi neutron

gamma (n, y).

Analisis Kuantitatif

Secara kuantitatif pada penentuan

unsur-unsur Fe, Cd, Ca, Co dan Cr dapat dilihat

pad a histogram Gambar 1. Pada Gambar 1

terlihat pebandingan tinggi konsentrasi

diantara unsur yang diperhatikan. Hasil analisis

unsur-unsur di dalam air sumur dapat

dikelompokkan menjadi 2 kelompok konsentrasi.

Kelompok 1 merupakan utra kelumit dibawah

1 jJg/L dan kelompok kelumit di atas 1jJg/L atau

(0,001 mg/L). Pada kurva Gambar 1 unsur-unsur

Cr, Co dan Cel merupakan unsur ultra
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Gambar 2. Histogram perbadingan
unsur (Fe, Cd, Ca, Co dan Cr) dalam air
sumur bor

dengan konsentrasi berkisar 0,13 jJg/L hingga

0,98 jJg/L, sedangkan unsur kelumit adalah Ca

dan Fe dengan konsentrasi berkisar 5,5 jJg/L

hingga 24,1 mg/L.

Distribusi yang terdapat dalam air

sumur bor untuk konsentrasi unsur Cr, Co,

dan Cd masing-masing berada pada rentang

(0,3-0,6) jJg/L, (0,1-0,4) jJg/L dan (0,2-0,7) jJg/L.

Bila dibandingkan dengan baku mutu, hasil

tersebut masih dibawah atau mendekati batas

baku mutu menu rut keputusan Gubernur Kepala

Daerah Istimewa Yogyakarta No. 214/KPTS/1991

tahun 1991, yaitu (Cr = 50 jJg/L dan

Cd = 5 jJg/L), sedangkan untuk unsur Fe

terdeteksi sebesar 17 mg/L sampai dengan

24 mg/L buku mutu adalah 0,3 mg/L dan

unsur Ca terdeteksi 5,5 mg/L sampai dengan

17 mg/L, baku mutunya 75 mg/L serta Co
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/ Tabel 2. Konsentrasi unsur kelumit, minor
dan mayor .

Unsur KelumitUnsurUnsur

--_._-- -

_._. __, ISungai(mglkg)Minor%Mayor%

Cr

CdCoFeCa

~~~, ...ca-::I

Pancuran
0,090,0417,690,6241,662

Winong

0,140,0418,190,6141.827

Gambar 3. Histogram konsentrasi Cd, Co,
Cr, Fe dan Ca dalam air Sungai.

terdeteksi (0,09-0,1) mg/L baku mutu 0,2 mg/L

[8]. Hal ini menunjukkan bawah air sumur bor di

daerah Wonosari layak digunakan untuk

keperluan rumah tangga masyarakat sekitar

daerah kota Wonosari.

Baku mutu unsur menurut Peraturan

Pemerintah No. 82 tahun 2001 untuk unsur

Co = 200 jJg/L [9]. unsur Cr = 50 jJg/L dan

Cd =10 jJg/L sedangkan Fe adalah 0,3 mg/L.

Hasil yang diperoleh masih berada dibawah

baku mutu baik mengacu pad a peraturan

Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

no 214/KPTS/1991 tahun 1991 maupun menurut

Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001.

Hasil kuantitatif unsur dalam sungai

Pancuran dan Winong di daerah Wonosari dibuat

kurva dalam bentuk histogram Gambar 3.

Secara umum konsentrasi air dalam

sungai. memiliki konsentrasi lebih besar

Co

CSungai Pancumn

40

-' 3S-
E 30

0 •• - 25
••••.. 20
'5 15

g 10
:.=: 5

o

Ca

DSungai Pancuran

Cr Cd

• Sungai Winong

Fe

• Sungai Winong

dibandingkan dengan air sumur, hal ini

disebabkan karena air sungai tergantung dari

cemaran lingkungan sekitamya, dan sungai pada

umumnya digunakan tempat buangan limbah

domestik atau air buangan lirnbah rumah tangga.

Dari kelima unsur tesebut maka unsur Fe yang

mempunyai konsentrasi paling tinggi sedangkan

unsur Cr merupakan unsur yang paling rendah

konsentrasinya.

Walaupun demikian bila dilihat dari

baku mutu untuk air lingkungan unsur Cr

dengan konsentrasi (3,5-4,9) jJg/L, unsur Cd

(0,5-0,7) jJg/L dan unsur Co ("19-37,9) jJg/L baku

mutunya menurut Gubernur Kepala Daerah

Istimewa Yogyakarta no 214/KPTS/1991 tahun

1991 dan menu rut Peraturan Pemerintah No. 82

tahun 2001, daerah tersebut masih dibawah

ambang batas yang diijinkan. Untuk unsur Fe

dengan konsentrasi berkisar 40 mg/L dan baku

mutu yang diijinkan adalah 0,3 mg/L, maka

sungai tersebut telah tercemar dengan unsur Fe.

Konsentrasi unsur dalam sedimen

dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu

kelompok kelumit, minor dan mayor [10]. Pada

kelompok unsur kelumit minor dan mayor, pada

umumnya distribusi merata didalam air dan

konsentrasi tapi dikatakan sarna untuk kedua

sungai, atau tidak ada yang mencolok secara

signifikan.

Pad a Tabel 2 disajikan konsentrasi

rata-rata unsur Cr, Cd dan Co di dalam sampel
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air sungai Pancuran dan Winong merupakan

kelompok kelumit d~~ngankonsentrasi Cr adalah

(0,09-0,14) mg/kg, Cd adalah 0,04 mg/kg, dan

Co (17,7-18,2) mg/kg, kelopok minor unsur Fe

dengan konsentrasi 0,624 % dan kelompok

mayor unsur Ca dengan konsentrasi

(1,662-1,827) %.

KESIMPULAN

Analisis unsur Cd, Fe, Ca, Co, dan

Cr dalam air sumur dan sungai daerah

Wonosari Gunungkidul telah dilakukan dengan

hasil konsentrasi berada pada rentang

(0,0002-0,006) mg/L, (16-40) mg/L, (5-20) mg/L,

(0,0002-0,37) mg/L.dan (0,0003-0,005) mg/L.

Unsur-unsur tersebut semuanya masih

dibawah baku mutu batas maksimal cemaran

unsur yang dipersyaratkan menu rut PP Nomor

28 tahun 2001 dan Batas mutu menu rut

keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa

Yogyakarta no 214/KPTS/1991 tahun 1991.

Hal ini memberikan informasi bahwa air

di daerah tersebut layak dipergunakan untuk

keperluan rumah tangga. Konsentrasi unsur

dalam cuplikan air dibagi menjadi 3 (tiga)

kelompok yaitu kelopok kelumit dengan

konsentrasi (0,04-·18,2) mg/kg yaitu unsur Cr,

Cd dan Co, minor dengan konsentrasi 0,4 % yaitu

unsur Fe dan kelompok mayor dengan

konsentrasi (1,662-1,827) %. yaitu unsur Ca.

ISSN : 2085-2797

DAFTAR PUSTAKA

1. F Srikandi.1992. Polusi airdan udara. Penerbit

Kanisius. Yogyakarta

2. H Palar.1994. Pencemaran dan Toksik%gi

Logam Berat. Rineka Cipta. Jakarta

3. Anonim. 1991. Keputusan Gubernur Kepa/a

Daerah /stimewa Yogyakarta, Pemerintah

Prop DIY, Yogyakarta.

4. W Susetyo.1988. Spektrometri Gamma dan

Penerapannya da/am AAN. Gajah Mada

University Press. Yogyakarta.

5. Sukirno, B lrianto. 2006. Kajian Logam Medium

dan BeratDa/amAirdan Sedimen CodeDaerah

Hulu dengan TeknikAAN. PPI. PTAPB-Batan.

Yogyakarta.

6. Taftazani,Tri Rusmanto. 2005, Evaluasi Kadar

Logam Berat dan Pestisida Sampel Air Sungai

Bribin Gunung Kidul Fungsi Waktu dan Lokasi

Sampling (Bagian I). Ganendra, 8(1).

7. G Erdtmann, W Soyka.1979. The Gamma

Rays of The Radionuc/edes. New York.

8. Anonim.1991. Batas Mutu Menurut

Keputusan Gubernur Kepa/a Daerah

/stimewa Yogyakarta no 214/KPTS.

9. Anonim. 2001 PP No 28 Tahun 2001,

Jakarta.

10. D Junior, AL Underwood.1986, Analisis Kimia

Kuantitatif. Edisi Kelima. Erlangga. Jakarta.

175




