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KORELASI KONSENTRASI UNSUR Cd, Cr, Co, Sb DAN Sc
PADA AIR, IKAN DAN GANGGANG DI PANT AI
LEMAHABANG MURIA (Tahun ke 2)

Sukirno, Rosidi, Agus Taftazani
Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan - BATAN

ABSTRAK

KORELASI KONSENTRASI UNSUR Cd, Cr, Co, Sb DAN Sc PADA AIR, IKAN DAN GANGGANG PANTAI

LEMAHABANG MURlA (Fahun 2). Telah dilakukan analisis unsur Cd, Cr, Co, Sb dan Sc dalam lingkungan

pantai Lemahabang Muria pada tahun 2004 dengan menggunakan metoda analisis aktivasi neutron (AAN).
Konsentrasi semua logam berat tersebut ternyata masih di bawah baku mutu air laut (2,0 JIg/L) yang
diperbolehkan, menurut SK Menteri Negara Lingkungan Hidup No 51 tahun 2004. Berdasarkan uji statistik
menggunakan aplikasi statistik aplikasi Excel dari nilai korelasi (r) menunjukkan bahwa antara konsentrasi
Cd, Cr, Co, Sb dan Sc dalam air laut variabel tidak bebas terhadap ketiga variabel bebas ikan kerapu,
ganggang hijau dan cokelat menunjukkan korelasi positif signifikan tinggi ( r > 0,92) kecuali logam Sb
positif cukup tinggi (r = 0,66).

Kata kunci : logam berat, pltn, metoda AAN

ABSTRACT

CORRELATION OF ELEMENT CONCENTRATION OF Cd, Cr, Co AND Sc IN SEA WATER, FISH AND
ALGAE SAMPLES FROM BEACH OF LEMAHABANG MURlA. The analysis of Cd, Cr, Co, Sb and Sc

element in beach environmental samples Lemahabang Muria in the year 2004 has been carried outby using
neutron activation analysis (NAA) method. All of heavy metals from sea water (2,0 Jig /1) are obviously
lower than the threshold value established by SKRl No 51/2004. From the observed data by Excel

application of the correlation value (r) shows that between Cd, Cr, Co, Sb and Sc concentrations from
dependent variable of sea water about tree independent variable of kerapu fish, green and brown algae
shows a highly pasitive significant correlation (r > 0,92) except element ofSb was sufficiently positive high
(r = 0,66).

Key words: heavy metals, npp, NAA method

PENDAHULUAN

Pesisir laut juga merupakan tempat akumulasiberbagai jenis logam berat berasal dari kegiatan
di daratan maupun di laut sehingga pesisir laut
merupakan tempat yang sangat penting untuk
mengetahui kualitas lingkungan kelautan disuatu
tempat. Perjalanan pencemar biasanya yang
merupakan polutan terbawa melewati aliran sungai
dari hulu yang terbawa arus menuju muara dan
terkontaminasi pada muara sungai tersebar ke
lautan[lJ.

Berpijak pada kepentingan bersama untuk
mengupayakan kualitas lingkungan dipandang perlu
untuk dilakukan pemantauan lingkungan pada
daerah calon tapak PLTN yang menurut rencana
akan didirikan di semenanjung Muria dan menurut
sumber berita dari SUARA PEMBAHARUAN [2]
pada tahun 2017 telah beroperasinya PLTN pertama
di Indonesia. Sejalan dengan itu pada tahun 2006
beroperasinya PLTU Batubara di Tanjung Jati B
Tubanan Muria. Dengan demikian kegiatan

pemantauan ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi sebagai bagian data rona awal yang
meliputi kegiatan monitoring dan pengumpulan data
khususnya tentang distribusi logam berat beracun
berbahaya (B3) dalam indikator air dan sedimen
laut. Kedua indikator tersebut telah ditetapkan
sebagai indikator altematif tingkat pencemaran
Iingkungan kelautan.

Di sepanjang pantai Lemahabang dapat
dijumpai beberapa jenis ganggang hijau, ganggang
cokelat, ganggang merahYJ Ganggang di Indonesia
secara ekonomi baru dimanfaatkan sebagai bahan
makanan dan bahan kosmetik. Organisme lainnya
adalah ikan, hewan ini merupakan indikator biologi
tingkat pencemaran di suatu perairan dan tingkat
organisme tertinggi di laut yang memegang peranan
penting dalam rantai makanan, karena banyak
dikonsumsi oleh manusia.

Ikan kerapu dikenal sebagai salah satu jenis
ikan yang hidup berkoloni di daerah perairan pantai,
keberadaanya tidak bergantung pada musim dan
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jenis ikan hasil tangkapan para nelayan sehingga
banyak dikonsumsi. Secara ekologis kelautan
pemantauan logam berat melalui ikan sangat penting
karena sebagian besar transfer logam berat ke
manusia dan lingkungan perairan laut berlangsung
melalui ikan.

Korelasi antara variabel tidak bebas

konsentrasi logam dalam air laut terhadap variabel
bebas yaitu konsentrasi Cd, Cr, Co, Sb dan Sc
dalam biota secara statistik ditunjukkan oleh nilai
koefisien korelasi(4). Analisis terhadap korelasi
antara logam Cd, Cr, Co, Sb dan Sc yang terdapat
dalam air tehadap logam yang terdapat dalam ikan
dan ganggang digunakan korelasi linier dengan
persamaan regresi linier maupun berganda dengan
persamaan berganda umumnya:

Y = a + bX1 +cXz + dX3 (1)

dengan, Y = konsentrasi logam dalam air dan X =
konsentrasi logam dalam biota.

Untuk menghitung koefisien korelasi 'r'
memanfaatkan besaran-besaran nilai pengamatan,
termasuk jumJah hasil kalinya. Oalam aplikasi
Excel untuk mencari korelasi biasanya ditempuh
dua cara yaitu dengan melihat nilai pada multiple R
atau dengan mengetikkan fungsi correP] (untuk
regresi berganda fungsi carrel tidak berlaku)

Tujuan penelitian ini adalah tersusunnya data
rona awal logam Cd, Cr, Co, Sb dan Sc yang
terdapat dalam air, ganggang dan ikan kerapu dan
hubungan konsentrasi logam tersebut dalam air laut
tehadap ganggang dan ikan di daerah pantai Ujung
Lemahabang, semenanjung Muria, yang
mengakomodasikan data lingkungan terkini dalam
rangka memperoleh ijin tapak dan AMDAL PLTN.

TAT A KERJA

Bahan

lkan kerapu, ganggang hijau dan cokelat, air
laut, HN03, larutan standar sekunder mengandung
logam (Cd, Cr, Co, dan Sc), serbuk selulosa.
Standar kalibrasi alat multi gamma Eu-152.

Alat

Jirigen 5 I, ganggang, cool box tempat ikan
dibekukan sementara, lumpang tahan karat, ayakan
Karl Colb 100 mesh, timbangan analitik, lampu
pengering, freezer, mangkuk porselin, vial
pencacahan, alat-alat gelas dan Maestro II EG&G
Spektrometer y Ortec dengan detektor Ge(Li),
Reaktor nuklir Kartini, kelongsong dan vial iradiasi.

Pengumpulan Cuplikan (Sampling).

Cuplikan ganggang, dan air laut diambil
sekitar 10 - 50 m dari tepi pantai, sedangkan ikan
kerapu diambil sekitar 2 km dari pantai, di pesisir
Lemahabang Muria Jepara Jateng. Sampling
dilakukan pada bulan Agustus 2004. Air laut 5 liter
dalam botol plastik yang kemudian ditetesi HN03 5
mL, ganggang ditempatkan dalam plastik klip dan
ikan kerapu 6 ekor (3 kg) kemudian dimasukkan
dalam cool box yang telah berisi es batu.

Preparasi Cuplikan

Ganggang dibersihkan dari kotoran,
kemudian ditumbuk dalam lumpang tahan karat,
penumbukan dengan bantuan Nz cair, kemudian
dilakukan pengeringan dengan alat dengan lampu
pemanas sekitar 80 DC, kemudian digerus dan
diayak lolos 100 mesh, diserbasamakan dan
dimasukkan dalam kontainer berlabel. lkan kerapu
diambil dagingnya, kemudian ditimbang dan
perlakuannya sarna dengan ganggang. Air laut
diuapkan dalam cawan (2 liter) dengan pemanas
kompor listrik hingga terjadi kristal kemudian
dimasukkan dalam vial pencacahan

Cuplikan lingkungan tersebut ditimbang
masing-masing 0,1 g dalam vial iradiasi, bersamaan
itu juga ditimbang standar sekunder dan primer
yang telah diketahui kadar unsurnya, kemudian
bersama-sama dimasukkan ke dalam kelongsong
iradiasi dan siap dilakukan iradiasi dalam reaktor
nuklir Kartini.

lradiasi dalam reaktor nuklir pada fasilitas
Lazy Susan dengan fluks neutron 5,85.1010 n.cm'z.s'
I dan waktu iradiasi selama 12 jam. Kemudian
didiamkan selama 3-14 hari selanjutnya dicacah
dengan menggunakan spektrometer y, selama 600
dan 1000 detik setiap cuplikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil perhitungan analisis konsentrasi logam
berat (Cd, Cr, Co, Sc dan Sb) dalam air laut, ikan
kerapu ganggang hijau dan cokelat disajikan pada
Tabel 1 dan Gambar I. Pada perbandingan
histogram Gambar 1, terlihat jelas konsentrasi
logam yang tertinggi dan terendah konsentrasinya,
hanya logam Sb yang terlihat kosentrasinya hampir
merata kecuali yang terdapat di dalam air laut dan
pada gambar, perbandingan histogram logam berat
Co terlihat tertinggi dalam cuplikan ganggan
cokelat..

Oari keempat cuplikan tersebut terlihat
bawah air laut mempunyai konsentrasi terkecil
sekitar 0,06±0,003 ppb atau I-lg/Lmerupakan logam
berat Sb sampai dengan 2,29±0,37 I-lg/Lmerupakan
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logam berat Co. Konsentrasi logam berat yang
terkecil terdapat pada biota yaitu ikan kerapu
dimana konsentrasinya sekitar 3,77±0,4 ppb atau
I!g!kg yang merupakan logam berat Cd sedangkan
konasentrasi tertinggi adalah 356,7±27 ppb
merupakan logam berat Co yang terkandung dalam
ganggang cokelat..

Histogram kosentrasi (ppb) logam
berat yang terkandung dalam air
laut, biota

Logam Berat

Gambar 1.

Cd Cr Sc Co Sb

Menurut Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004[5]tentang
baku mutu air laut untuk wisata bahari, ditinjau
konsentrasi logam berat Cd dan Cr pada air laut
pada lokasi sampling masih berada di bawah kadar
maksimum yang diperkenankan sebesar 2,0 I!g!L,
sedangkan untuk perairan pelabuhan diperkenankan
sebesar 10,0 I!g!L, air laut yang terukur atau
teranalisis sebesar 1,33 I!g!L untuk Cd dan 0,46
1!g!Luntuk Cr.

Logam berat yang terkandung dalam biota,
terutama makanan ikan dan hasil olahannya menurut
Keputusan DlRJEN Pengawasan Obat dan Makanan
Nomor 03725/B/SKN1189[6], masih di bawah batas
maksimum yang diijinkan yaitu sebesar (1.000
I!g!kg sampai dengan 40.000 I!g!kg), sedangkan
yang teranalisis atau terukur untuk ikan kerapu
sebesar (3,77 - 46,7) I!g!kg dan untuk ganggang
hijau maupun merah berkisar antara (10,8 - 356,7)
I!g!kg. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi
logam berat dan beracun terdapat dalam ikan kerapu
maupun ganggang pada lokasi sampling kelautan
pantai lemah abang belum tercemar dan masih aman
untuk dikonsumsi.

Tabell. Konsentrasi logam dalam air laut, ikan kerapu dan ganggang hijau dan cokelat.

Unsur
Ganggang

Air (ppb)
Ikan (ppb)

Hijau (ppb)
Cokelat (ppb)

Cd

1,33±0,013,77±0,4140,7±11105,5±8

Cr

0,46±0,0 141,1±5,088,4±9274,2±24

Sc
0,70±0,0620,9±1,276,7±3109,7±17

Co
2,29±0,3746,7±3,1211,7±18356,7±27

Sb
0,06±0,00312,8±210,8±111,2±2

Banyak analisis statistik bertujuan untuk
mengetahui apakah ada hubungan antara dua atau
lebih variabel. Untuk mengetahui hubungan logam
Cd, Cr, Co, Sc dan Sb yang terdapat dalam air, ikan
kerapu dan ganggang maka dalam percobaan ini
digunakan analisis regresi berganda dengan
menggunakan aplikasi Excel. Dalam regresi linier
berganda, persamaan regresinya mempunyai lebih
dari satu variabel bebas. Analisis berganda yang
digunakan untuk pengujian hubungan antara satu
variabel dependen (Y) dalam hal ini adalah
kandungan logam dalam air laut dan tiga variabel
independen kandungan logam yang terdapat dalam
ikan kerapu (XI) ganggang hijau (X2) dan ganggang
cokelat (X).

Persamaan regresi berganda dari output
komputer dapat dilihat pada lampiran Tabel 5.
Persamaan yang terlihat adalah persamaan setiap
logam yang terdapat dalam air laut terhadap ikan
kerapu dan ganggang hijau serta cokelat.
Persamaan tersebut diambil dari kolom coefficients
pada Tabel 4 dalam lampiran, pada baris intercept
atau nilai konstanta serta variabel satu (XI) sampai
variabel tiga (X). Dari persamaan yang terdapat
dalam Tabel 4 tersebut untuk kesemua logam
terdapat adanya tanda positif (+), artinya hubungan
antara konsentrasi dalam air laut terhadap
konsentrasi logam dalam ikan kerapu dan ganggang
hijau maupun cokelat yang menggambarkan
hubungan yang positif, dengan kata lain bahwa
adanya kenaikan konsentrasi dalam ikan maupun
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dalam ganggang maka akan meningkatkan juga
konsentrasi dalam air laut.

Korelasi menggambarkan keeratan hubungan
antara konsentrasi logam dalam air laut terhadap
logam yang terdapat dalarn ikan maupun ganggang.
Dalam aplikasi Excel dapat dilihat langsung output
komputer keluaran Regression Statistics langsung
pada baris Multiple R pada Tabel 2 pada masing
masing logam. Nilai korelasi (r) lebih besar
daripada 0,90 hal ini hubungan antara logam Cd, Cr,
Sc dan Co yang terdapat dalam air laut dan ikan dan
ganggang hijau dan cokelat mempunyai hubungan
yang sangat erat, berarti mempunyai korelasi
signifikan positif sangat tinggi, kecuali logam Sb
yang mempunyai hubungan keeratan sedang, berarti
mempunyai korelasi signifikan positif cukup tinggi.

Dari beberapa alasan beberapa alasan
tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa
perpindahan logarn Cd, Cr, Sc, Sb dan Co dari air ke
dalam ganggang coklat dan hijau selanjutnya ke
ikan kerapu adalah kuat.

Ditinjau dari Standard Error (SE) pada
output Regression Statistics didapat angka pada
kolom logam berat yang ada pada Tabel 3, hal ini
menunjukkan bahwa pada prinsipnya standard
error mempunyai pengertian sarna dengan standar
diviasi dalam statistik deskriftif.karena itu, semakin
besar standard error, maka semakin besar variabel
tidak bebasnya dalam hal ini konsentrasi logam
berat yang terdapat dalam air laut.

Tabel 3. Regression Statistics untuk logam Cd, Cr, Sc, Co dan Sb

Regression Statistics
Logam

Cd

CrScCoSb

Multiple R

0,9820,9880,9270,9990,659

R. Square

0,9650,9770,8600,9980,434

Adjusted R Square

0,8620,9100,4400,995-1,26

Standard Error

1,7210,0480,1020,0200,016

Observations

55555

Tabel4. Uotput komputer tentang intersep dan bariabel bebas

Logam
CoefficientsStandard Errort StatP-value

Cd

67,93734,4161,9740,298
Intercept

Cr1,514-0,390-3,8770,160
Sc

388,625159,4972,4360,247
Co

6,3190,28222,3460,028
Sb

0,0730,0910,7990,570
Cd

-2,4452,822-0,8660,545
X variabel 1

Cr0,030-0,083-0,3650,777
Sc

32,12013,2582,4220,249
Co

-0,9350,064-14,4320,044
Sb

-0,0070,068-0,1040,784
Cd

-0,0310,130-0,2380,851
X variabel 2

Cr-0,0290,011-2,6810,227
Sc

-4,5721,887-2,4220,249
Co

0,0030,0011,8730,312
Sb

-0,0010,003-0,3520,784
Cd

-0,4870,127-3,8120,163
X variabel 3

Cr0,0170,0053,0900,199
Sc

0,-9790,399-2,4540,246
Co

-0,0010,0006-1,1590,453
Sb

0,00050,0030,1460,907
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Tabel 5. Hasil perhitungan persamaan regresi
hasil output komputer

Logam
Persamaan Regresi Berganda

Cd

Y = 67,93 - 2,445 XI - 0,031 X2 -0,487 X,

Cr

Y = 1,515 + 0,030 XI - 0,00 II X2 + 0,0005 X,

SC

Y = 388,62 + 32,12 XI - 0,0299 X2 + 0,017 X,

CO

Y = 6,319 - 0,935 XI + 0,0027 X2 + 0,0007 X,

Sb

Y = 0,073 - 0,0071 X, - 0,0011 X2 + 0,0005 X,

KESIMPULAN

1. Kosentrasi logam berat yang dimiliki oleh setiap
biota berbeda-beda, hal ini selain dipengaruhi
oleh kemampuan biota air dalam mengabsorbsi
dan mengekstrasikan logam berat yang ada di
perairan kelautan tersebut, dapat juga terjadi
karena ikatan kimia dari masing-masing logam
yang terlarut di dalam perairan

2. Kadar logam berat beracun yang terdapat dalam
ikan kerapu yang diamati masih di bawah batas
maksimum cemaran logam dalam makanan
menurut SK DIRJEN Pengawasan Obat dan
Makanan No 03725/B/SKNIl/89, dan
konsentrasi semua logam berat masih di bawah
baku mutu air laut air laut untuk wisata bahari

2,0 IlglL, sedangkan yang teranalisis sebesar
1,33 IlgiL untuk Cd dan 0,46 IlgIL untuk Cr
yang diperbolehkan, menurut SK Menteri
Negara Lingkungan Hidup No 51 tahun 2004.

3. Korelasi (r) lebih besar daripada 0,90 hal ini
hubungan antara logam Cd, Cr Sc dan Co yang
terdapat dalam air laut dan ikan dan ganggang
hijau dan cokelat mempunyai hubungan yang
sangat erat, berarti mempunyai korelasi
signifikan positif sangat tinggi, kecuali logam Sb
yang mempunyai hubungan keeratan sedang,
berarti mempunyai korelasi signifikan positif
cukup tinggi
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TANYAJAWAB

MV Purwani

• Apakah ada hubungan sebelum dan sesudah
ada PLTN dengan kandungan logam berat ?

Sukirno

~ Hubungan logam berat yang ada pada saat
sekarang dan sudah ada ada PLTN nantinya
ada. Data pada saat nin untuk
mengakomodasikan data lingkungan terkini
dalam rangka memperoleh ijin tapak dan
Amdal PLTN, dan setelah beroperasi PLTN
nanti datanya akan digunakan untuk keprluan
apakah PLTN mengeluarkan atau
menghasilkan logam-Iogam yang ada pada
saat ini.

Purwanto

• Setelah mengetahui korelasi antara logam
logam berat Cd, Cr, .... pada ikan dan
ganggang. Apa manfaat informasi ini
terhadap lingkungan di Pantai Lemah
Abang ?

Sukirno

~ Manfaatnya banyak, terutama lihat pada
tujuan penelitian ini pada pendahuluan.
Hubungan lainnya bila konsentrasi logam
logam berat dalam air bertambah dan
kemungkinan logam yang ada dalam ikan
dan ganggang ikut naik konsentrasinya.

~ Hubungan logam berat yang ada pada saat
sekarang dan sudah ada ada PLTN nantinya
ada. Data pada saat ini untuk mengako
modasikan data lingkungan terkini dalam
rangka memperoleh ijin tapak dan Amdal
PLTN, dan setelah beroperasi PLTN nanti
datanya akan digunakan untuk keperluan
apakah PLTN mengeluarkan atau
menghasilkan logam-logam yang ada pada
saat ini.
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