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ABSTRAK

ANALISIS POLUTAN LOGAM BERAT DALAM AIR PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR
BANTAR GEBANG, BEKASI DAN SEKITARNYA DENGAN METODE ANALISIS AKTIVASI
NEUTRON INSTRUMENTAL. Telah dilakukan analisis kandungan polutan logam beratyang berasal
dari sampel air lindi lokasi tempat pembuangan akhir, air sumur penduduk dan air sungai menggunakan
metode Analisis Aktivasi Neutron Instrumental (AANI). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
kandungan logam berat pad a lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA), air sumur penduduk, dan air
sungai dengan metodeAANI serta mengetahui tingkat pencemaran khususnya pada sumur penduduk
sepanjang aliran sungai Ciketing, Bekasi. Sam pel diambil dari lokasi TPA, bagian hulu dan hilir dari
lokasi TPA. Seluruh cuplikan disaring menggunakan kertas milipore dan kemudian diaktivasi pada
fasilitas iradiasi reaktor G.A Siwabessy, Serpong . Pengukuran sampel dilakukan menggunakan detektor
HPGE resolusi tinggi yang digabung dengan penganalisis saluran ganda. Hasil analisis menunjukkan
bahwa hampir seluruh sampel memiliki konsentrasi Hg, Cr, Co, Zn dan Fe yang melebihi baku mutu
yang telah ditetapkan yaitu PP No. 82 tahun 2001. Kadar Co pad a beberapa sampel sungai dan sumur
masih dibawa batas baku mutu. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara berkala dengan melibatkan
metode isotop alam stabil dan analisis kimia untuk mengetahui asal usul polutan sehingga diperoleh
hasil yang lebih komprehensif.

Kata kunci : Logam be rat, Polutan, AANI

ABSTRACT

ANALYSIS OF HEAVY METALS POLLUTANT IN WATER ON FINAL DISPOSAL PLACE (TPA)
BANTAR GEBANG, BEKASI AND ITS SURROUNDINGS USING INAA. The analysis of heavy metal
pollutants content from the leachate samples of landfill sites, water wells and the river water using
Instrumental Neutron Activation Analysis (INAA) method has been done. This research was conducted
to know the content of heavy metals in landfill sites, water wells of the population, and river water with
INAA method and to see the level of pollution, especially in wells along the river population Ciketing,
Bekasi. Samples taken from the landfill, the upstream and downstream from the landfill. The entire
sample was filtered using a paper millipore and then activated in the reactor irradiation facility
G.A. Siwabessy, Serpong. The measurement of samples were conducted using high resolution HPGe
detector coupled with a multi channel analysis. The results showed that almost all the samples had
concentrations of Hg, Cr, Co, Zn and Fe that exceeded the quality standard based on PP. 82 year
2001. The concentration of Co in some samples of rivers and wells are still under the standard limit.
Further research is needed to be done on a regular basis with the involvement of natural stable isotope
methods and chemical analysis to determine the origin of pollutants in order to obtain more
comprehensive results,

Key words: Heavy metal, Pollutants, INAA
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PENDAHU LUAN

Seiring dengan kemajuan teknologi akan

diikuti dengan peningkatan kebutuhan tenaga

kerja. Namun di sisi lain memberikan dampak

pada taraf kebutuhan hidup manusia setiap hari.

Peningkatan akan kebutuhan hidup masyarakat

memberikan dampak terhadap hasil buangan

berupa sampah. Kondisi ini dialami oleh Pemda

OKI, dimana te~adi peningkatan jumlah penduduk

sehingga telah memberikan dampak terhadap

peningkatan volume sampah. Sampah adalah

sisa suatu usaha atau kegiatan yang berwujud

padat baik berupa zat organik maupun anorganik

yang bersifat dapat terurai maupun tidak dapat

terurai dan dianggap sudah tidak berguna lagi

sehingga dibuang ke lingkungan [1].

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang

dikenal dengan sanitary landfill adalah sistem

pembuangan sampah dengan cara dipadatkan

dan ditutupi serta dilapisi tanah setiap hari agar

terjadi proses dekomposisi sampah secara

kimia, biologi dan fisika yang menghasilkan

gas-gas dan bahan organik lainnya. Air hujan

yang jatuh pada lokasi TPAakan berinfiltrasi ke

dalam sistem sampah dan melarutkan hasil

dekomposisi ini berupa cairan yang disebut air

lindi. Oampak adanya Tempat Pembuangan Akhir

(TPA) Bantar Gebang-Bekasi tidak menutup

kemungkinan adanya polusi terhadap lingkungan

akibat gerakan air tanah dari TPA sampah kota

ke dalam sistem air tanah di sekitarnya berupa

pengaliran air lindi yang kemungkinan

mengandung pence mar yang berbahaya bagi

kesehatan mahluk hidup.

Kandungan unsur dalam sam pel air lindi

yang berasal dari limbah rumah tangga atau

limbah domestik diharapkan hanya berupa
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unsur -unsur yang tidak berbahaya, namun tidak

tertutup kemungkinan terdapat unsur-unsuryang

berbahaya dan beracun yang berasal dari limah

industri seperti seng (Zn), besi (Fe), air raksa

(Hg), kobal (Co) dan krom (Cr). Seperti diketahui

unsur-unsur Zn, Fe, Co dan Cr sebagai unsur

esensial mikro sangat diperlukan dalam sistem

metabolisme tubuh, namun dalam jumlah yang

berlebihan akan sang at berbahaya. Apabila

dalam jumlah yang berlebihan masuk dalam

tubuh dan terakumulasi dalam jangka waktu lama

akan menjadi racun yang dapat membahayakan

mahluk hidup. Namun tidak demikian halnya

dengan unsur Hg, apapun jenisnya dan

banyaknya akan sangat berbahaya pada

manusia karena merkuri akan terakumulasi pada

tubuh dan bersifat neurotoxin. Beberapa hasil

penelitian menunjukkan bahwa TPA Bantar

Gebang memberikan efek negatif terhadap

kualitas air, tanah, dan kesehatan masyarakat.

Oi sekitar TPA sampah Bantar Gebang,

banyak terdapat pemukiman penduduk, baik

penduduk setempat maupun pendatang yang

menggunakan air sumur gali mereka untuk

keperluan air bersih dan air minum. Oengan

demikian maka dimungkinkan terjadi pencemaran

bahan polutan dari air lindi TPA Bantar Gebang

pad a air sumur gali penduduk, mengingat air

lindi yang dihasilkan dari TPA Bantar Gebang

dapat meresap dan mencemari sumur-sumur

penduduk di sekitarnya.

Teknologi nuklir telah berkembang dengan

pesat dan banyak digunakan untuk aplikasi,

salah satu diantaranya adalah metode

Analisis Aktivasi Neutron (AAN) yang

digunakan untuk anal isis unsur dalam cuplikan.

AAN merupakan metode komplementer untuk
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metode analitik lainnya dan suatu teknik yang

sangat unggul karena tidak merusak, sensitif,

multielemen dalam penentuan komposisi

elemen dari jenis bahan yang berbeda dari

berbagai disiplin ilmu seperti penelitian

lingkungan, ilmu bahan, biomonitoring dan

analisis biologi lainnya. Di sam ping itu juga

mempunyai akurasi serta presisi yang tinggi.

Sebanyak 30 unsur hingga 40 unsur dengan

konsentrasi rendah termasuk unsur-unsurtanah

jarang (rare earth elements) dapat ditentukan

secara simultan dalam sedimen, air dan

cuplikan lingkungan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan

untuk mengetahui kandungan logam berat pada

tempat pembuangan akhir (TPA) Bantar Gebang,

Bekasi, air sumur penduduk, dan air sungai

dengan metode AANI serta mengetahui tingkat
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pencemaran khususnya pada sumur penduduk

sepanjang aliran sungai Ciketing-Bekasi.

METODE

Lokasi Penelitian

Cuplikan air lindi diperoleh dari lokasi TPA

Bantar Gebang, Bekasi dan sekitarnya seperti

air sumur penduduk dan air sungai. Pada lokasi

ini banyak terdapat pemukiman penduduk,

baik penduduk setempat maupun pendatang

yang menggunakan air sungai dan air sumur

gali sebagai kebutuhan hidup mereka.

Pergerakan air lindi dari TPA yang berasal

dari sampah-sampah akan mempunyai

peluang untuk terjadinya pencemaran

terhadap air tanahnya. Pencemaran ke dalam

sistem air tanah melalui air permukaan

sang at dimungkinkan sehingga perlu

Tabel1. Data titik - titik pengambilan cuplikan

Titik

Sampling
R.1

R.2
G.2
R.3
G.3
L.4a
LAb
LAc
LAd
L.4e
RA
GA
R.5
G.5a

R.6
G.6

R.7
G.7

R.8
G.8

R.9
G.9

R.10
G.10

Posisi

06021'51"S 1106058'47.2"E

06°22' 05,2" S 1106° 59' 09,9" E
06°22' 03,8" S /106° 59' 17,6"E

06°21' 17,4" S /106° 58' 58,3" E
06°21' 15,3" S /106° 58' 56,5" E

06°21' 12" S /106° 59' 50,1" E
06021'12"S /106°59'50,1"E
06°21'12" S /106° 59' 50,1" E
06° 20' 50,1" S /106° 59' 37,4" E
06° 20' 43,8" S /106° 59' 41,S" E
06°20' 43,9" S /106° 59' 55,9" E
06°21'12" S /106° 59' 50,1" E

06°20' 34,3" S /10~ 00' 09,08" E
06° 20' 35,1" S /107° 00' 11,4" E

06° 19' 55" S /10~ 00' 16,2" E
06° 19' 48.7" S /107° 00' 16.2" E

06° 19' 15" S /107° 01' 01,9" E
06° 19' 7,8" S /107° 00' 45,9" E

06°18' 31,9" S /107° 01' 31.i E
06° 18' 19.7" S /107° 01' 30,1" E

0601i26,1"S /107001'38,5"E
06° 1i 48,4" S /107° 01' 45,9" E

06° 16' 19,4" S /107° 02' 00,5" E

06° 16' 18,9" S /107° 02' 13,5" E

Cuplikan

Air sungai Ciketing

Air sungai Ciketing
Air sumur pompa

Air sungai Ciketing
Air sumur gali
Inlet TPA IPAS 3
Kolam IPAS 3
Outlet IPAS 3

Sampel runn off
Sam pel run off
Air sungai Ciketing
Air sumur gali

Air sungai Ciketing
Air sumur gali

Air sungai Ciketing

Air sumur pompa

Air sungai Ciketing
Air sumur gali

Air sungai Ciketing
Air sumur pompa

Air sungai Ciketing
Air sumur jet pump

Air sungai Ciketing
Air sumur pompa
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Keterangan

Air permukaan

Air permukaan
Kedalaman 30 m

Air permukaan
Kedalaman 8 m,

TPA Bantar gebang
Kolam aerasi

TPA Bantar gebang
TPA Bantar gebang
TPA Bantar gebang
Air permukaan
Kedalaman 6 m

Air permukaan
Kedalaman 10m

Air permukaan
Kedalaman 10m

Air permukaan
Kedalaman 10m

Air permukaan
Kedalaman 10m

Air permukaan
Kedalaman 40 m

Air permukaan
Kedalaman 8 m



Prosiding Seminar Nasional AAN 2010
Serpong, 2-3 November 2010

/-_ ..•..~.
. - ..•.
.. ,..
\ ~.: u

Ke'camatan["Sekasi Timur w ~Ar./ \ y·I I 5

/:i J /_r"

/ I
'- j /'

: /:·~···-f jl
/ / I; " /

/ \ Kotamadya sekaSi),j
I ../,/

",-
/ Desa tM'stikasari

':'$.$0./..'~
~fI

Deta Padurenan

E
-""

10TTI200"E

Desa Cimuning

ISSN : 2085-2797

Keterangan:
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Gambar 1. Peta lokasi dan titik pengambilan sampel pengocokan

dilakukan monitoring secara berkala. Untuk

itu perlu dilakukan pengambilan cuplikan yang

cukup reperesentatif seperti lokasi IPAS, air

sumur penduduk dan air sungai. Titik-titik

pengambilan cuplikan tertera pada Tabel1 dan

peta lokasi pengambilan cuplikan dapat dilihat

pada Gambar 1.
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Preparasi Cuplikan

Sebelum preparasi cuplikan dilakukan

terlebih dahulu disiapkan bahan-bahan berupa,

sam pel air lindi yang berasal dari lokasi IPAS,

air sumur penduduk dan air sungai; kertas

Millipore, aluminium foil, plastik polietilen,

bahan kimia seperti : amonium hidroksida
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(NH4 OH) 0,1 N; HN03 0,1 N; larutan Amonium

Perolidin Oitio Carbonat (APOC) 1 %;

sumber standar multi gamma (Eu-152) dan

Reference Material (RM) IAEA-405 sebagai

standart primer. Selain itu juga disiapkan

alat-alat seperti gelas beaker, labu ukur,

timbangan , pompa vakum, penyaring vakum,

pH meter, water sampler, lampu IR, GPS, jirigen

1 liter, dan magnetik stirer sebagai penunjang

dalam proses preparasi sampel.

Preparasi dimulai dengan memasukkan

cuplikan air ke dalam labu ukur 500 ml lalu

dipindahkan ke dalam gelas beaker 1 liter.

Selanjutnya dilakukan pengecekan pH

menggunakan pH meter, bila pH <4 ditambahkan

amonium hidroksida 0,1 N dan bila > 4

ditambahkan asam nitrat 0,1 N hingga

mencapai pH 4. Kemudian ditambahkan larutan

APOC 1 % sebanyak 10 ml ke dalam cuplikan

sambi! diaduk hingga terbentuk endapan

berbentuk khelat. lalu endapan khelat disaring

dengan menggunakan kertas millipore

diameter 0,45 ~m menggunakan sistem vakum.

Endapan khelat yang diperoleh dipanaskan

dibawah lampu Infra Red (IR) hingga diperoleh

bobot konstan.

Tahap berikutnya cuplikan ditimbang

kemudian ditempatkan ke dalam plastik polietilen

dan di seal kemudian cuplikan siap untuk

diaktivasi. Sebagai standar digunakan SRM

IAEA - 405 dengan cara ditimbang dan

ditempatkan ke dalam plastik polietilen untuk

kemudian diaktivasi bersama dengan cuplikan.

Iradiasi Cuplikan

Setelah seluruh preparasi cuplikan dan

standar selesai disiapkan, selanjutnya dilakukan

ISSN : 2085-2797

aktivasi di fasilitas iradiasi reaktor G.A.

Siwabessy, Serpong, dengan fluks neutron

termal - 1013n.cm,2.det'1selama 30 menit untuk

analisis unsurwaktu paruh panjang (Co, Zn, Hg,

Fe dan Cr). Setelah diiradiasi sam pel didinginkan

selama 1 minggu hingga 2 minggu untuk

meluruhkan unsur-unsur pengganggu yang

mungkin ada.

Pencacahan

Seluruh pengukuran cuplikan dilakukan di

laboratorium kebumian dan lingkungan,

Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi 

SATAN. Analisis spektrometri sinar gamma

dilakukan menggunakan detektor Coaxial

High Purity Germanium (HPGe) yang

dihubungkan dengan Multichannel Analyzer

(MCA) dengan efisiensi 10%, resolusi (FWHM)

1,89 keV pad a energi Co-60 1332 Kev dan

peak to Compton ratio 38,1 : 1. Sebelum

pencacahan cuplikan, terlebih dahulu

dilakukan kalibrasi menggunakan standar

multigama Eu-152 untuk analisis kualitatif.

Seluruh data pencacahan diana lis is

menggunakan software MAESTRO untuk

analisa kuantitatif yang relatif terhadap

standar. Perhitungan konsentrasi logam berat

menggunakan metode relatif dimana sam pel

dan standar diiradiasi secara simultan dan

diukur pad a kondisi geometri yang sama.

Metode ini mudah digunakan, presisi dan

akurat jika standar yang tersedia menyerupai

komposisi sam pel. Metode ini juga

menghilangkan beberapa kesalahan

seperti parameter fluks, efisiensi, perisai

diri dan coincidence summing. Formula metode

relatif dihitung dengan Persamaan (1).
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Sebelum dilakukan analisis kadar

unsur, secara spektrometri gamma perlu

dilakukan kalibrasi yang meliputi kalibrasi

energi dan efisiensi. Hasil kalibrasi akan

menentukan keakuratan dalam ana lis is

kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif

didasarkan pad a penentuan jenis unsur

setiap puncak energi sinar gamma hasil

pencacahan yang kemudian dicocokkan

dengan energi sinar gamma unsur pad a

tabel isotop. Sedangkan analisa kuantitatif

digunakan untuk menentukankadar unsur

dalam sam pel. Dari hasil kalibrasi energi

terhadap nomor salur diperoleh hubungan

yang sang at kuat dengan korelasi

R2 = 0,99 sehingga dapat digunakan untuk

analisis kualitatif.
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AI

As exp WstW. .i.sr

S Astexp

Dimana :

Ws = Berat elemen dalam cuplikan

Wst = Berat elemen dalam standar

As = Cacahan cuplikan

Ast = Cacahan standar

A = Konstanta peluruhan radioisotop

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kalibrasi Alat

(1 )
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Logam Berat Dalam Cuplikan Air Sungai dan
Air Lindi

Dalam penelitian ini penentuan kadar

unsur dalam cuplikan menggunakan metode

relatif yaitu dengan membandingkan cacahan

cuplikan terhadap cacahan standar untuk

setiap jenis unsur yang ada dalam standar yang

telah diketahui kadarnya dengan pasti.

Pencemaran logam berat dapat terjadi dari

berbagai sumber baik sumber buangan limbah

pabrik maupun industri rumah tangga.

Beroperasinya TPA Bantar Gebang, Bekasi

perlu diketahui kegiatan tersebut memberikan

kontribusi terhadap kualitas lingkungan

disekitarnya. Dari hasil analisis menunjukkan

bahwa hampir seluruh cuplikan memiliki

konsentrasi logam berat Zn, Fe, Co, Cr dan Hg

yang melebihi batas am bang batas yang sangat

membahayakan lingkungan.

Hasil analisis unsur Zn, Fe, Co , Cr dan

Hg dalam cuplikan air lindi , air sumur penduduk

dan air sungai dibagi dalam 3 kelompok yaitu

kelompok bagian hulu , kelompok TPA (leachate)

dan kelompok hilir. Sebaran unsur Cr, Zn, Co,

Fe, dan Hg dalam air sungai dan air lindi TPA

menunjukkan perbedaan pola sebaran

konsentrasi yang sangat tajam (Gambar 2,

Gambar 3, Gambar 4 dan Gambar 5). Pola

distribusi unsur pad a bagian hulu dapat dilihat

Tabel2. Data karakteristik unsur

Isotop

ReaksiWaktu paruh Energi (keV) Kelimpahan (%)

Hg-203

202Hg(n,y)203Hg46,61 hari27981 ,46

Cr-51

5OCr(n,y)51Cr27,8 hari320,0100

Fe-59

58Fe(n,y)59Fe44,5 hari109956,5

Zn-65

64Zn(n,y)65Zn243,9 hari1115,5550,70

Co-60

59Co(n,y)60CO5,3 tahun1332,599,98
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.5.200

Posisi pengambilansampet TPA

Gambar 5. Sebaran unsur Fe dan Hg
lokasi TPA

Posisi pengambilan sampet TPA

Gambar 4. Sebaran unsur Cr, Zn dan Co
lokasi TPA

pada Gambar 6, Gambar 7, dan Gambar 8,

sedangkan pad a bagian hilir terlihat pad a

Gambar 9, Gambar 10 dan Gambar 11. Demikian

juga pola sebaran unsur dalam air sumur dapat

dilihat pada Gambar 12. Karakteristik unsur

yang diperhatikan dalam penelitian ini disajikan

pada Tabel 2.

Seperti telah disebutkan sebelumnya

bahwa seluruh cuplikan tidak hanya mempunyai

kadar yang melebihi batas ambang yang

telah ditetapkan tapi sungguh sangat

mengkhawatirkan. Pada Gambar 2 terlihat bahwa

sebaran unsur Zn lebih dominan dibandingkan

dengan unsur Cr dan Co. Sebaran unsur Zn pada

bagian hulu (Hu.R1, HU.R2 dan Hu.R3) berkisar

antara 26,55 mg/L hingga 36,63 mg/L dan pada

bagian hilir setelah keberadaan lokasi TPA

menunjukkan peningkatan kadar yaitu berkisar

antara 37,18 mg/L hingga 227,74 mg/L. Hal yang

sama juga ditunjukkan oleh kandungan unsur

Cr dan Co. Nilai rata-rata kandungan unsur Zn

bagian hilir sebesar 27,16 mg/L dan pada bagian

hulu sebesar 126,81 mg/L sehingga terjadi

peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 4 kali.

Demikian juga halnya untuk unsur Cr dan Co

masing-masing sebesar 43 kali dan 7 kali lebih

besar dari bagian hulu. Pola sebaran unsur Hg

dan Fe (Gambar 3) agak berbeda dengan

unsur-unsur Cr, Zn dan Co. Rata-rata kadar unsur

Hg bagian hulu lebih besar dibandingkan dengan

bagian hilir. Nilai rata-rata bagian hulu sebesar

1380,74 mg/L sedangkan pada bagian hilir

sebesar 394,77 mg/L dimana terjadi penurunan.

Nilai kadar Hg terbesar ditemukan pada lokasi

HU.R1 yaitu sebesar 2045,52 mg/L dan kadar

terkecil pad a HLR10 yaitu sebesar 5,30 mg/L.

Untuk unsur Fe terjadi kenaikan sebesar

1309,41 mg/L pada bagian hulu dan sebesar

2001,79 mg/L pad a bagian hilir dengan

peningkatan signifikan sebesar 1,5 kali. Dari hasil
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Gambar 3. Sebaran unsur Fe dan Hg
dalam air sungai
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Posisi pengambilan sampel

Gambar 7. Pola distribusi unsur

bagian hulu

Posisi pengambilan sam pel

Gambar 8. Pola distribusi unsur

bagian hulu

Posisi pengambilan sam pel

Gambar 6. Pola distribusi unsur

bagian hulu
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hingga lokasi titik HiR.10 yang berjarak kurang

lebih sekitar 12 km dari lokasi TPA (Gambar 9,

Gambar 10 dan Gambar 11). Perubahan tingkat

pencemaran yang cukup signifikan terjadi

mulai titik HiR.5 hingga HiR.7. Tingkatcemaran

tertinggi berada pada lokasi HiR.7 untuk unsur

Co, Cr, Zn dan Fe pada lokasi HiR.6 dengan

kadar masing-masing 7,446 mg/L, 35,438 mg/L,

227,742 mg/L, dan 2749.756 mg/L. Penurunan

0.800

0.000

'iii

E 0.400
i:
••

~ 0.200
o
~

'0
E 0.600

analisis pada lokasi TPA kolam aerasi (LAb) dan

kolam outlet (L.4c) terjadi penurunan konsentrasi

kandungan Zn, Fe dan Hg yang cukup signifikan

(Gambar 4 dan Gambar 5). Rata-rata nilai

konsentrasi unsur Cr, Zn, ,Co, Fe dan Hg lokasi

air lindi limpasan (run off) titik LAd dan L.4e lebih

besar dibandingkan dengan nilai pada bagian hulu

sehingga dimungkinkan telah mencemari daerah

bagian hilir. Peningkatan kadar Cr, Zn , Fe dan

Co di bagian hilir setidaknya dapat disebabkan

oleh tidak tertutup kemungkinan akibat resapan

air lindi kedalam sistem aliran air permukaan

akibat sistem pengolahan sampah yang kurang

baik atau akumulasi limbah pabrik yang tidak

terkontrol yang tidak didukung dengan sistem

drainase sungai Ciketing yang memadai.

Dari hasil analisis kuantitatif distribusi

sebaran kandungan Cr,Zn,Co, Fe dan Hg

terhadap posisi pen~jambilan cuplikan bagian hulu

diperoleh kadar konsentrasi yang sangat

bervariasi. Kadar terendah terdapat pada unsur

Co berkisar antara (0,061-0,669) mg/L

(Gambar 6) dankadar tertinggi pad a

unsur Fe (77,132-1325,192) mg/L dan Hg

(7,589-2045,502) rng/L (Gambar7). Sedangkan

unsur Cr dan Zn bHrkisar antara (0,121-1,056)

mg/L dan (26,552-36,631) mg/L (Gambar 8).

Dari 5 unsur yang diidentifikasi, hanya

unsur Co pada lokasi HuR.2 yang masih dibawah

baku mutu (0,2 mg/L). Pad a Gambar 4,

Gambar 5 dan Gambar 6 terlihat bahwa bagian

hulu dari pad a lokasi TPA Bantar Gebang sudah

mengalami pencemaran dengan kadar

konsentrasi yang cukup tinggi dan berfluktuasi.

Kondisi perubahan tatanan lingkungan bagian

hulu juga dialami pada bagian hilir disepanjang

aliran sungai CikE3ting yaitu dari lokasi HiRA
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kadar juga cukup signifikan untuk ke 5 unsur

mulai titik HiR7 hingga titik HiR 10 walaupun

masih diatas baku mutu yang ditetapkan_

Diharapkan kondisi ini akan terus terjadi hingga

daerah yang lebih rendah agar kelestarian

ekosistem pantai utara tidak semakin buruk_
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Gambar 10_ Pola distribusi unsur

bagian hilir

·Posisi pengambilan sam pel

Gambar 9. Pol a distribusi unsur

bagian hilir

Posisi pengambilan sampel

Gambar 11. Pol a distribusi unsur

bagian hilir

Pola sebaran unsur pada 9 lokasi sumur

menunjukkan pola yang berbeda dengan lokasi

sungai (Gambar 12).

Dari hasil analisis ke 5 unsur diperoleh

bahwa kandungan unsur Cr, Zn, Co, Fe dan Hg

pada seluruh lokasi sumur telah melebihi batas

ambang kecuali unsur Co pada lokasi HiG.7,

HiG.8, HiG.9, dan HiG.10 masih dibawa batas

baku mutu yaitu sekitar 0,05 sampai 0,1 mg/L

Kadar In tertinggi ditunjukkan pada 3 lokasi

bagian hilir yang dekat dengan lokasi TPA yaitu

HiG.4, HiG.5 dan HiG.6 dengan rata-rata sekitar

16,12 mg/L, sebagai pembanding kadar Zn pada

lokasi outlet TPA sebesar 1157,67 mg/L Dari

lokasibagian hulu diperoleh rata-rata kadar Cr,

In, Co, Fe, dan Hg masing-masing sebesar

2,12 mg/L, 7,34 mg/L, 0,86 mg/L, 10,05 mg/L,

dan 13,31 mg/L Kadar Hg lokasi hilir dekat

dengan TPA yaitu HiGA, HiG.5 dan HLG6

masing-masing sebesar 9,78 mg/L,

Logam Berat Dalam Air Sumur Penduduk
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Gambar 12_Sebaran unsur Cr, In, Co, Fe dan Hg dalam air sumur
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4,12 mg/L dan 15,76 mg/L. Demikian juga untuk

kadar Fe masing-masing sebesar 18,76 mg/L,

8,76 mg/L dan 2,35 mg/L. Sebagai pembanding

kadar Hg dan Fe lokasi outlet TPA adalah

933,82 mg/L dan 15,64% mg/L. Kadar Cr dan

Co pada lokasi HiG.4, HiG.5 dan HLG6 lebih

rendah dibandingkan kadar unsur lainnya yaitu

sebesar 3,96 mg/L, 0,87 mg/L dan 3,08 mg/L

untuk Cr sedangkan untuk Co sebesar

4,83 mg/L, 0,29 mg/L dan 0,24 mg/L. Sebagai

pembanding kadar Cr dan Co lokasi outlet adalah

410,12 mg/L dan 85,43 mg/L. Pada Gambar 12

terlihat juga bahwa pad a lokasi HiG.7, HiG.8;

HiG.9 dan HLG10 kadar unsur Fe lebih dominan

dibanding unsur lainnya.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis kandungan polutan

logam berat pada lokasi TPA Bantar Gebang dan

sekitarnya dapat ditarik beberapa kesimpulan

bahwa kadar polutan logam berat Cr, Zn, Co,

Fe, dan Hg sungai Ciketing sepanjang ± 13 km

di atas batas baku mutu walaupun terdapat

kecenderungan menurun pada bagian hilir.
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Dari hasil analisis 5 unsur diperoleh bahwa

kandungan unsur Cr, Zn, Co, Fe dan Hg pada

seluruh lokasi sumur telah melebihi batas

ambang kecuali unsur Co pada lokasi HiG.7,

HiG.8, HiG.9 dan HiG.10 masih di bawah

batas baku mutu yaitu sekitar 0,05 mg/L

hingga 0,1 mg/L.
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