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ABSTRAK

ANALISIS UNSUR LOGAM DALAM TUMBUHAN BAHAN PANGAN DI SEKITAR PUSAT

LlSTRIK TENAGA UAP LABUAN. Telah dilakukan analisis unsur logam dalam cuplikan tumbuhan
bahan pangan pad a radius (0-16) km dari PLTU Labuan dengan teknik Analisis Aktivasi Neutron.
Tujuan penelitian adalah mendapatkan data dasar kandungan unsur logam dalarn tumbuhan bahan
pangan di sekitar PLTU Labuan sebelum fasilitas ini dioperasikan. Waktu pencuplikan adalah
Maret 2009 hingga Juli 2009. Hasil analisis menunjukkan bahwa cuplikan tumbuhan bahan pangan

mengandung unsur mayor K, Ca, Mg, dan CI dengan konsen~rasi>1 OO-n:!.g/kgdcm unsur minor Fe,
Zn, Mn, Br, Rb dan Cs dengan konsentrasi <100 mg/kg; unsur~arsinogenrk Sc dan, unsur toksik Cr.
Unsur toksik Hg terkandung dalam daun ubi dan daun kacang panjangyang diarnbil dari Pagelaran
dengan konsentrasi 0,30 ±O,01 mg/kg dan 0,24 ±O,01 mg/kg. Nilai ini sepuluh kali lebih tinggi dari
batasan yang diijinkan 0,03 mg/kg menurut SK Dirjen POM No. 03725/B/SKNII/89. Konsentrasi masing
masing unsur bervariasi tergantung jenis cuplikan yang dianalisis dan lokasi pengambilan. Dari pengujian
faktor pengkayaan menunjukkan bahwa belum terlihat adanya efek antropogenik untuk areallokasi
penelitian. sehingga data konsentrasi unsur logam terkandung dalam bahan pangan pada daerah
pencuplikan dapat digunakan sebagai data dasar untuk pemantauan kondisi lingkungan akibat
pengoperasian PLTU di daerah tersebut. Tingginya konsentrasi logam Hg pada daerah tertentu perlu
diteliti lebih lanjut.

Kata kunci: Tumbuhan, Unsur logam, MN, PLTU

ABSTRACT

METAL ELEMENTS ANALYSIS IN FOOD PLANTS AROUND POWER STATION STEAM

ENERGY LABUAN. Analysis of metal elements in food plants which collected at radius 0-16 km
from PLTU Labuan were done using neutron activation analysis technique. Target of this research is
to get basic data of metal element concentration in food plants around PLTU Labuan, before this
facility was operated. Pencuplikan period: March-July 2009. The result of analysis show that food
plants sample contain of major element K, Ca, Mg, and CI with concentration> 100 mg /kg and minor
element Fe, Zn, Mn, Br, Rb and Cs with concentration <100 mg/kg; carcinogenic element Sc and
toxic element Cr. Hg contain in sweet potato's leaf and long bean's leaf, its taken from Pagelaran
0.30 ±0.01 mg/kg and 024 ±0.01 mg/kg. This concentration ten times higher than permitted value
0.03 mg/kg based on SK Dirjen POM No. 03725/B/SKNII/89. Concentration of each element is vary
depended on type of analyzed sample and pencuplikan location. From examination of rich factor indicate
that not yet seen the existence of anthropogenic effect for this researchlocation, so concentration data
in food plants on pencuplikan area can be used as basic data for monitoring of environment condition
as impact of PLTU(power station steam energy) operation. The higher concentration of at certain area
require to check furthermore.

Key words: Plants, Metal elements, NM, Power Station Steam Energy

PENDAHULUAN

Kualitas lingkungan sangat dipengaruhi

oleh aktivitas yang terjadi di sekitarnya. Kegiatan

industri maupun rumah tangga berpotensi
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menjadi sumber terjadinya penurununan kualitas

lingkungan yang disebabkan karena pencemaran

lingkungan. Dalam rangka mempersiapkan
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ketersediaan energi nasional, pemerintah

telah meluncurkan Program Percepatan Pl TU

10.000 MW, pembangkit listrik menggunakan

bahan bakar non minyak bumi dengan

memanfaatkan batubara berkalori rendah.

Berdasarkan Perpres NO. 71 Tahun 2006, akan

dibangun 40 PLTU yang berlokasi di Jawa dan

luar Jawa dan saat ini yang telah terealisasi

adalah 10 lokasi di Jawa [1]. Oari sekitar

7000 MW di Jawa sekitar 2100 MW hingga

2700 MW akan berlokasi di Provinsi Banten.

Salah satunya adalah yang di bangun di labuan

(2 x 300 MW) yang telah diresmikan di awal

tahun 2010 [2]. Pembakaran batubara disatu sisi

memberi manfaat untuk penyediaan energi tetapi

disisi lain juga memberikan dampak karena di

hasilkannya polutan yang dapat mencemari

lingkungan dan dapat berdampak terhadap

kesehatan penduduk. Komponen lingkungan

yang berpeluang mengalami pencemaran adalah

air, udara dan tanah serta makhluk hidup yang

ada di daerah tersebut.

Untuk memproteksi terjadinya

pencemaran terhadap sumber kehidupan

manusia, maka diperlukan manajemen

pengelolaan lingkungan yang baik. Pemantauan

lingkungan untuk mendapatkan data kualitas

lingkungan perlu dilakukan. Untuk itu pada

penelitian ini telah dilakukan pengukuran

konsentrasi logam dalam tumbuhan bahan

pangan disekitar Kawasan Pl TU labuan. Pada

saat penelitian dilakukan Pl TU labuan masih

dalam tahap pembangunan, sehingga data

pengukuran yang diperoleh dapat digunakan

sebagai data dasar untuk pemantauan kondisi

lingkungan setelah sekian tahun Pl TU

beroperasi. Kondisi saat penelitian dilakukan di
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kawasan tersebut juga belum banyak industri

yang beroperasi, kawasan tersebut merupakan

kawasan pantai, pertanian dan perkebunan

kelapa dan melinjau. Tumbuhan bahan pangan

diambil sebagai cuplikan, karena bahan pangan

ini dikonsumsi oleh penduduk dan melalui bahan

pangan, logam berat dapat masuk ke dalam

tubuh man usia. Biasanya kadar unsur logam

dalam bahan pangan dalam orde kelumit,

sehingga dalam penelitian ini digunakan teknik

analisis yang memiliki sensitifitas bagus yaitu

teknik Analisis Aktivasi Neutron (AAN).

Pencuplikan dilakukan dalam radius (0-16) km

dari Pl TU labuan.

METODE

Pengambilan Cuplikan Bahan Pangan dan
Preparasi

Pad a penelitian ini cuplikan tumbuhan

bahan pangan diambil dari beberapa lokasi di

wilayah labuhan Banten. Titik-titik pengambilan

cuplikan ditampilkan dalam Gambar 1. Cuplikan

tumbuhan bahan pangan meliputi : daun

singkong (OS), singkong (Sgk), daun ubi (OU),

ubi jalar (UJ), daun kacang panjang (OKP),

kacang panjang (KP), daun slada (OSL), ketimun

(Kt) dan pepaya (PPY). Pencuplikan telah

dilakukan pada 16 titik pengambilan cuplikan,

yaitu hingga jarak 16 km dari PLTU Labuan.

Untuk ring 1 (0-4 km) meliputi Margasana,

Kadupurasi dan Bentengan. Ring 2 (4-8 km)

meliputi Ciomas, Sindanglaya, dan Banyuresmi;

Ring 3 (8-16 km) meliputi Panimbang, Patia,

Kadubera, Cisata, Sukamanah, Jiput, Jaya

Mekar, Sukarame dan Carita.

Cuplikan yang telah dikumpulkan dicuci

dengan air mengalir dari kran kemudian dibilas
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Tabel1. Kondisi eksperimen dengan metode AAN
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Lokasi WaktuWaktu
Iradiasi

IradiasiPendinginan

RS 1

3 menit

RS2,3

10 menit1 hari

RS 2,3,4 60 menit

7 hari Waktu
Pencacahan

120 detik
900 detik

7200 detik

Unsur yang ditentukan

Mn, Na, AI, Mg, CI

La, As, K, Na,Sb,Sc, Eu
Sc, Eu, Cr, Co, Fe, Zn, Rb,

Hg,Cs,Se, Ta, Th, U

dengan aquabidest, dipotong kecil-kecil dengan

pisau atau gunting dari stainles stell dan

dikeringkan dengan teknik pengeringan dingin

(freeze dryer'), sehingga unsur-unsur yang bersifat

mudah menguap, misal Hg, As dan Sb, dapat

dijaga agar tidak hilang selama proses

pengeringan berlangsung. Cuplikan yang sudah

kering digerus hingga halus. Sejumlah cuplikan

50 mg hingga 150 mg ditimbang dengan tepat

dalam vial PE (polietilen) yang telah dibersihkan

menggunakan neraca mikro. Vial kemudian di

seal dan diberi label dan disusun di dalam kapsul

iradiasi bersama-sama dengan pemantau fluks

dan Standard Reference Material (SRM).

Preparasi SRM

Kontrol kualitas hasH analisis dilakukan

dengan menggunakan sejumlah bahan acuan

standar SRM dengan matriks sejenis dengan

Gambar 1. Lokasi pencuplikan di kawasan
industri PLTU Labuan (Banten?) [3].

cuplikan yang akan diuji. Sejumlah 50 mg hingga

150 mg SRM dengan matriks biologi ( tomato

leaves, wheat flour, dan peach leaves) ditimbang

dengan tepat dalam vial PE. Sebagai pemantau

fluks digunakan paduan AI-O,1% Au (IRRM 530R)

yang ditempatkan pada setiap layer target dalam

kapsul rabbit.

Iradiasi dan Akuisisi Data

Target yaitu cuplikan yang telah disiapkan

dalam kapsul rabbit, diiradiasi di fasilitas iradiasi

Sistem Rabbit Reaktor G.A. Siwabessy, pada

fluks neutron termal sekitar 10 13 n.cm·2.s·1•

Waktu iradiasi bervariasi tergantung waktu paruh

dari unsur yang akan dianalisis, seperti yang

tertera dalam Tabel 1. Sinar gamma yang

dipancarkan oleh radinuklida hasil aktivasi

dideteksi dengan detektor HPGe resolusi tingggi

yang dirangkai den.9an penganalisis puncak

multisaluran.

Analisis Kuantitatif

Spektrum-y hasil pencacahan selanjutnya

dianalisis dengan perangkat lunak GENIE2000.

Kuantifikasi unsur-unsur dengan waktu paruh

panjang dan medium baik dalam SRM maupun

cuplikan dilakukan dengan metode ko

menggunakan perangkat lunak ko-IAEA,

sedangkan analisis unsur dengan waktu paruh

pendek dilakukan secara komparatif dengan

membandingkan terhadap SRM. Dalam
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perhitungan digunakan parameter reaktor

a = 0,03, ¢ = ~~,7 10 17 n.cm-2.s-1 dan

harga f = 40.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menentukan kualitas hasil analisis,

sebagaimana yang direkomendasikan oleh IAEA

telah digunakan bahan acuan standar matriks

biologi [4]. Spektrum-y hasil pencacahan

cuplikan tumbuhan adalah spesifik, yaitu ditandai

dengan tingginya Compton platau pada daerah

energi di bawah 500 keY. Oari spektrum-y hasil

pencacahan dapat diidentifikasi unsur-unsur

terkandung dalam c:uplikan daun singkong yaitu

Se, Sr, Cr, Rb, Cs, Ag, Fe, Zn, Co, K, La, dan

Na. Cuplikan profil spektrum-y cuplikan daun

singkong ditampilkan pada Gambar 2.

Hasil analisis cuplikan tumbuhan bahan

pangan ditunjukkan pad a Gambar 3 sampai

Gambar 5. Pada saat penelitian dilakukan

PLTU Labuan belum mulai beroperasi, dan

industri yang beroperasi di lokasi penelitian

belum banyak, se~hingga data yang diambil

pada saat peneliticm dapat digunakan sebagai

data dasar kondisi lingkungan pad a saat

PLTU belum beroperasi. Gambar3 menunjukkan

hasil analisis unsur dalam cuplikan daun

10'
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,
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singkong (OS) dan singkong (Sgk) diambil

pada radius (0-4) km dari PLTU Labuan.

Terdeteksi 15 unsur seperti Na, K, Mg, Mn, Sr,

Zn, Sc, La, Co, Rb, Ca, CI, Fe, Cs dan Cr. Oari

gambar ini diketahui bahwa dalam cuplikan daun

singkong yang diambil dari 3 lokasi, maupun

singkong dari dua lokasi pencuplikan

mengandung unsur K, Mg, Fe, Ca dan CI yang

merupakan komponen mayor dengan

konsentrasi lebih besar dari 100 mg/kg. Unsur

lainnya memiliki konsentrasi dibawah nilai

tersebut. Oisamping mengandung unsur

esensial, cuplikan juga mengandung unsur

logam karsinogenik Sc dan dalam cuplikan

daun singkong yang diambil dari Margasana

terdeteksi unsur logam toksik Cr dengan

konsentrasi (2,20 ± 0,02) mg/kg.

100000.00

1000.00; ~. 10.00
c

.c0'" 0.10

0.00

Na K ""g Mn Br Zn Au Sc Co Rb Ca CI C. Cr Fe
Unsur

IJ Marganna(OS) • Margnana(Sgk) D Kadupras~OS) D Kadrupr •• i(Sgk) C B.ntengan(DS)

Gambar 3. Hasil analisis unsur dalam

cuplikan diambil dalam radius (0-4) km
dari PLTU

100000.00

1000.00

10.00

0.10

0.00

1000
keY

2000 3000 Na K Mg Mn Br Zn Au La Sc Cr Fe Co Rb Ca CI Cs Hg Sr

Unsur

Gambar 2. Profil spektrum-y cuplikan
daun singkong hasil iradiasi tanggal
29 Juni 2009, di RS3 RSG-GAS. Tiradiasi
1 jam, td 10 hari, t h 2 jam.ecay pencaca an

o Pagefaran (Dk) CJPagelaran (Dul 0 Pagelaran(ppy) C Ciorrss(Uj)

• sndaroQlaya(Ds) C Sindanglaya(Sgk) 0 Banyuresm(OK) 0 Banyuresm(Kp)

Gambar 4. Hasil analisis unsur dalam

cuplikan sayuran radius (4-8) km dari PLTU
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Tabel2. Kadar logam dalam euplikan tanah 15 em dari permukaan [6]

Lokasi Co (mg/kg) Cs (mg/kg)

Margasana1) 25,4 - 26,0 0,00 - 0,67
Kaduprasil) 19,7 - 22,1 0,00 - 0,67
Sindanglaya2) 25,4 - 26,0 1,01 - 7,38
Carita3) 25,4 - 26,0 0,80 - 0,87

1) Lokasi radius 0-4 km
2) Lokasi radius 4-8 km
3) Lokasi radius 8-16 km

Gambar 4 menunjukkan hasil analisis

unsur dalam euplikan beberapa tumbuhan bahan

pangan yang diambil pada radius (4-8) km dari

PLTU Labuan. Jenis unsuryang dapatdianalisis

di dalam euplikan hampir sama dengan yang

diambil pad a radius (0-4) km. Pad a euplikan

daun kacang panjang dan daun ubi yang diambil

dari Pagelaran ternyata mengandung unsur Hg

masing-masing dengan konsentrasi (0,24 ± 0,01)

mg/kg dan (0,30 ± 0,01) mg/kg. Konsentrasi ini

eukup besar yaitu 10 kali batasan yang

dikeluarkan oleh BPOM. Menurut SK Oirjen

BPOM dalam lampiran disebutkan bahwa batas

maksimum eemaran logam Hg dalam makanan

jenis sayuran dan produk olahannya adalah

0,03 mg/kg [4]. Unsur Cryang merupakan unsur

toksik terdeteksi dalam euplikan daun ubi (OU)

(1,18 ± 0,01) mg/kg dan buah pepaya (Ppy)

(7,41± 0,31) mg/kg yang diambil dari Pagelaran.

mnm

mm

om

C~) DRIIII:I(~) c~Q;j oClsE1t:(D4 ~(]s;G(~ O~(]~

D~ e~Q;j (]~}q) []Jr,-a~DCr'ti(DI IiICIr4i(SIIO

Gambar 5. Hasil analisis unsur dalam

euplikan pad a radius (8-16) km dari
PLTU Labuan

Cr (mglkg) Zn (mg/kg) Fe (mg/kg)

53,1 - 66,5 0 - 66,5 42700 - 60800
199 - 274 60800 - 79100

0,0 - 9,3 124 - 199 60800 - 79100
124 - 199 79100 - 89100

Oari hasil analisis tanah yang diambil di lokasi

tersebut dan telah dilakukan oleh peneliti lain

konsentrasi Cr yang terkandung adalah

(53,1-66,5) mg/kg [5 ].

Gambar 5 menunjukkan hasil analisis

unsur pada radius (8-16) km. Pada areal ini

tidak terdeteksi adanya unsur Hg dalam

euplikan tumbuhan. Unsur Cr terdeteksi pada

daun kaeang(Ok) yang diambil dari Cisata

(1,06 ± 0,1) mg/kg, Jiput (2,67 ± 0,02) mg/kg

dan daun singkong (OS) dari Jaya Mekar

(2,48 ± 0,04) mg/kg. Seeara keseluruhan

Zn terkandung dalam euplikan eukup tinggi

> 40 mg/kg dan nilai ini melebihi batasan nilai

maksimum eemaran logam Zn dalam sayuran

yang dikeluarkan BPOM 40 mg/kg [4].

Gambar 6 menunjukkan perbandingan

konsentrasi logam dalam euplikan daun

singkong (OS) dan singkong (Sgk) diambil dari

10000.00

100.00,
I 100~ 001

0.00

Ulsur

•••••. ~ QI<a<lpas;o:JS) Q~j",a(Ds) oea;ta(Di)

Q~5g<) Q Ka<twas(5g<) QSindalgaya(Sg<) QCa;ta(sli<)

Gambar 6. Hasil analisis euplikan daun
singkong (OS) dan Singkong (Sgk).
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beberapa lokasi radius (0-16) km dari PLTU

Labuan. Mengaeu hasil penelitian penentuan

sumber peneemar di wilayah Banten [ 6] yang

ditunjukkan pada Tabel 2, dapat dijelaskan

bahwa konsentrasi Co dalam daun singkong

lebih tinggi dari pad a dalam umbinya.

Konsentrasi Co dalam tanah dengan kisaran

19,7 mg/kg hingga 26 mg/kg, sedangkan kadar

didalam daun eukup kecil yaitu 10 % hingga

15 % dan dalam urnbi sekitar 1 %. Demikian

juga kandungan Cr dalam daun singkong berkisar

4 % hingga 12 % dibandingkan kandungan

Cr dalam tanah.

Konsentrasi unsur dalam euplikan

tumbuhan dan tanah untuk radius (0-16) km dari

PLTU ternyata eukup acak, karena PLTU Labuan

pada saat penelitian belum beroperasi, maka data

yang diperoleh dalam penelitian merupakan data

am bien untuk lokasi tersebut. Hal ini didukung

oleh hasil penelitian sebelumnya, berdasarkan

analisis faktor pengkayaan (Enrichment

Factor,EF) terhadap konsentrasi unsur-unsur

yang terdeteksi dalam tanah dengan unsuraeuan

Se, menunjukkan bahwa tidak terlihat adanya

efek antrofogenik untuk daerah tersebut [5].

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat

disimpulkan bahwa dalam bahan pangan yang

diambil dari lokasi penelitian mengandung unsur

mayor K, Ca, Mg dan CI, unsur minor Fe, Zn,

Mn, Br, Rb dan Cs serta mengandung unsur

toksik Se, Cr dan Hg. Karena pada saat penelitian

ISSN : 2085-2797

PLTU Labuhan belum beroperasi maka data yang

didapat dapat digunakan sebagai data dasar

untuk pemantauan kondisi lingkungan

pengoperasian PLTU di daerah tersebut. Pada

sejumlah euplikan yang diambil dari lokasi

peneuplikan terdeteksi logam Hg yang eukup

tinggi, untuk itu perlu penelitian lebih lanjut untuk

menentukan sumber peneemar logam Hg dan

konsumsi jenis tumbuhan bahan pangan yang

mengandung Hg perlu dibatasi karena logam Hg

bersifat toksik dan dapat diakumulasi di dalam

organ tubuh.
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