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ABSTRACT 
 

The existence of mineral components or heavy metals affect the basic properties 
of soil in term of toxic compound having function of consisting density, shear strength, 
water content, and elasticity. Plumbum (Pb), a heavy metal is one of inorganic materials 
that is abundantly contained in soil. This paper aims to determine the elasticity of Pb 
metal in the ground the area oil, soil type, and water content in Sebangar village Sub - 
district Mandau  district Bengkalis. Soil samples were taken at two wells with a distance  
50 m and 100 m approximately from the pumping petroleum, and two points which 
embeded measurament is set with a distance of 5 m and 10 m from each well and the 
depth of 50 cm, respectively. Soil samples printed cylindrical shape with a diameter of 5 
cm and a length of 10 cm. The Elasticity can be determined by measuring the 
propagation time of the primary and secondary waves that propagate on land using 
Sonic Wave Analyzer (SOWAN) while consentration of Pb was determined using a 
Atomic Absorpance Spectrometer (AAS)  Shimadzu AA-7000. The results show that 
the greater consentration of Pb has the greater the elasticity is obtained. The 
consentration of Pb and the elasticity in wells I and II is 5 m from the well, well I has Pb 
0,7410 ppm and elasticity 8,1119x107 N/m2 for 10 m Pb 0,6777 ppm and elasticity is 
6,2902x107 N/m2. Well II at 5 m has consentration of Pb 0,7501 ppm and elasticity is 
4,6815x107 N/m2 for 10 m Pb 0,7151 ppm and elasticity is 4,4393x107 N/m2. According 
to Ministry of State for Population and Enviromental of Indonesia and Dalhousie 
University Canada the critical limit of Pb in the soil, the clay in village Sebangar Sub-
distric Mandau distric Bengkalis under the limits <100 ppm has been found. 
 
Keyword: plumbum, shear strength, elasticity. 
 

ABSTRAK 

Adanya komponen mineral atau logam berat yang beracun pada tanah 
mempengaruhi sifat – sifat dasar tanah yaitu massa jenis, kekuatan geser, kadar air, dan 
elastisitas. Logam berat timbal (Pb) adalah salah satu bahan anorganik yang terdapat 
pada tanah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui elastisitas Pb pada tanah di daerah 
kawasan minyak, jenis tanah, dan  kadar air yang terdapat pada tanah di Desa Sebangar 
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Sampel tanah diambil pada dua sumur yang 
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berjarak ± 50 m dan ± 100 m dari daerah pemompaan minyak bumi dan dua titik dengan 
jarak 5 m dan 10 m dari sumur serta kedalaman 50 cm. Masing - masing sampel tanah 
dicetak berbentuk silinder dengan ukuran diameter 5 cm dan panjang 10 cm. Elastisitas 
dapat ditentukan dengan mengukur waktu rambatan gelombang primer dan sekunder 
yang merambat pada tanah menggunakan Sonic Wave Analyzer (SOWAN)  sedangkan 
kadar Pb ditentukan dengan menggunakan Spektrometer Serapan Atom (SSA) 
SHIMADZU AA-7000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar kadar Pb 
maka elastisitas semakin besar. Kadar Pb dan nilai elastisitas yang besar pada sumur I 
dan II terdapat pada jarak 5 m dari sumur. Sumur I dengan jarak 5 m memiliki kadar Pb 
0,7410 ppm dengan elastisitas 8,1119 x 107 N/m2 untuk jarak 10 m memiliki kadar Pb 
0,6777 ppm dan elastisitas 6,2902 x 107 N/m2. Sumur II dengan jarak 5 m memiliki 
kadar Pb 0,7501 ppm dengan elastisitas 4,6815 x 107 N/m2 untuk jarak 10 m 
mengandung kadar Pb 0,7151 ppm dan elastisitas 4,4393 x 107 N/m2. Berdasarkan 
Kementrian Negara untuk Penduduk dan Lingkungan Indonesia dan Dalhousie 
Universitas Canada batas kritis logam berat Pb pada tanah, tanah lempung yang berada 
di Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis berada di bawah batas 
kritis yaitu <100 ppm. 
 
Kata kunci: timbal, kekuatan geser, elastisitas 
 

PENDAHULUAN
 

Timbal (Pb) adalah salah satu logam berat yang terdapat di lapisan kerak bumi 
yang dijumpai di dalam tanah. Timbal termasuk logam berat yang sangat beracun, dapat 
dideteksi secara praktis pada seluruh benda mati di lingkungan dan seluruh sistem 
biologis (Widaningrum dkk, 2007). Proses alam seperti perubahan siklus alami 
mengakibatkan batuan – batuan dan gunung berapi memberikan kontribusi yang sangat 
besar ke lingkungan. Selain itu masuknya logam berat juga berasal dari aktivitas 
manusia, seperti pertambangan minyak, emas dan batu bara, pembangkit tenaga listrik, 
pestisida, keramik, peleburan logam dan pabrik - pabrik pupuk serta kegiatan industri 
lainnya (Sarjono, 2009). Timbal dapat digunakan untuk melapisi logam lain agar tidak 
mudah berkarat, misalnya pipa-pipa air atau kabel-kabel listrik bawah tanah, bahan 
pembuatan cat, dan sebagai campuran bahan bakar bensin.  

Bahan induk, komposisi mineral atau logam berat, kandungan bahan organik, 
cuaca, umur, tekstur tanah, gradasi butir serta struktur tanah merupakan faktor-faktor 
yang saling berhubungan dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap sifat-sifat dasar 
tanah. Namun demikian, sifat dasar tanah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor 
tersebut, tetapi juga oleh kondisi pada saat pengujian dilakukan.  

Beberapa sifat dasar tanah yang penting adalah kadar logam berat seperti timbal, 
massa jenis, kekuatan geser, kadar air dan elastisitas. Elastisitas tanah menggambarkan 
kemampuan tanah untuk kembali ke bentuk aslinya setelah tanah mengalami deformasi 
akibat pembebanan singkat (Hendrianto N, 2005). Apabila gaya luar menghasilkan 
perubahan bentuk (deformation) tidak melebihi batas tertentu, maka perubahan bentuk 
hilang sesudah gaya dilepas, hal itu karena anggapan bahwa benda yang mengalami 
kerja gaya luar benar-benar elastis sempurna (perfectly elastic), yaitu benda kembali 
semula secara utuh sesudah gaya dilepas (Utina, 2011). 



3 
 

Pada penelitian ini tanah yang diamati yaitu tanah yang berada di sekitar sumur 
warga yang berada di kawasan minyak Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten 
Bengkalis – Riau. Tanah mempunyai sifat elastisitas dan dapat dipengaruhi oleh adanya 
logam berat seperti timbal yang terkandung didalamnya. Kadar timbal yang terdapat 
pada tanah menentukan keadaan tanah. Berdasarkan Kementrian Negara untuk 
Penduduk dan Lingkungan Indonesia dan Dalhousie Universitas Canada batas kritis 
logam berat Pb pada tanah yaitu 100 ppm (Nopriani, 2011). 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui elastisitas logam timbal yang terdapat 
pada tanah di daerah kawasan minyak, jenis tanah, keadaan tanah, dan  kadar air yang 
terdapat pada tanah di Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 

 
METODE PENELITIAN 

 
Pada penelitian ini sampel tanah diambil 2 titik dengan jarak 5 meter dan 10 

meter dari sumur Warga dengan kedalaman ± 50 cm. Sumur I berada pada jarak ± 50 m 
dari pemompaan minyak dan sumur II berada pada jarak ± 100 m dari pemompaan 
minyak. Pada masing masing titik, sampel tanah yang diteliti diambil pada 4 posisi 
relatif terhadap sumur yaitu di bagian depan 3 sampel , belakang 3 sampel, kanan 3 
sampel , dan kiri 3 sampel. Jadi, jumlah sampel yang sebanyak 48 sampel. Seperti pada 
Gambar 1 dibawah ini: 

 
Gambar 1 Posisi titik pengambilan sampel tanah pada sumur I dan II 

 
Sampel tanah dibuat berbentuk silinder dengan ukuran diameter 5 cm dan 

panjang 10 cm dan diberi tekanan yang sama dengan menggunakan compression 
machine. Pengukuran waktu tempuh rambatan gelombang primer dan sekunder pada 
sampel tanah yang telah dicetak dapat dilakukan dengan menggunakan Sonic Wave 
Analyzer (SOWAN). Sampel diletakkan diantara dua sensor SOWAN. Sowan 
dihubungkan ke listrik, hubungan transmit mode diletakkan pada posisi gelombang 
sekunder , mode X atau Y. Setelah pengukuran waktu gelombang sekunder selesai, 
hubungan transmit mode diposisikan pada gelombang primer, mode Z. Waktu rambatan 
gelombang primer (tp) dan sekunder (ts) dapat dilihat pada Soundcard Osilloscope.  

Hasil pengukuran tp dan ts dapat digunakan untuk menentukan kecepatan 
gelombang primer (ߥ) dan sekunder (ߥ௦). Data kecepatan gelombang sekunder (ߥ௦) 
yang telah diperoleh, kemudian dapat digunakan untuk menentukan nilai modulus geser 
 dan nilai elastisitas (E). Pengukuran kadar air pada sampel tanah menggunakan oven (ߤ)
yang suhunya maksimalnya yaitu ± 105oC selama 24 jam dan untuk mengukur kadar Pb 
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pada tanah di kawasan minyak menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) 
SHIMADZU tipe AA – 7000 yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum Pekanbaru.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Data massa sampel tanah, waktu tempuh rambatan gelombang primer (tp) dan 

sekunder (ts), massa jenis sampel tanah, kecepatan gelombang primer (ߥ) dan sekunder 
 elastisitas (E), kadar air, dan kadar timbal (Pb) yang telah ,(ߤ) modulus geser ,(௦ߥ)
diperoleh dirata – ratakan berdasarkan posisi yaitu sumur I dengan jarak 5 m, sumur I 
dengan jarak 10 m, sumur II dengan jarak 5 m, dan sumur II dengan jarak 10 m. 
 
Hubungan Massa Jenis Tanah terhadap Kadar Timbal (Pb) 
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Gambar 2 Grafik hubungan massa  jenis tanah terhadap kadar timbal (Pb) 

 
Berdasarkan Gambar 2 kadar Pb paling banyak pada sumur I dan sumur II 

terdapat pada jarak 5 m. Pada sumur I dengan jarak 5 m memiliki kadar Pb sebesar 
0,7410 ppm dengan massa jenis tanah 2123,1622 kg/m3 sedangkan jarak 10 m memiliki 
kadar Pb sebesar 0,6777 ppm dengan massa jenis tanah 1918,35 kg/m3. Pada sumur II 
dengan jarak 5 m memiliki kadar Pb sebesar 0,7501 ppm dengan massa jenis tanah 
1776,6454 kg/m3 sedangkan jarak 10 m memiliki kadar Pb sebesar 0,7151 ppm dengan 
massa jenis tanah 1749,0446 kg/m3. 

Pada masing – masing sumur terdapat perbedaan massa jenis yang disebabkan 
karena massa tanah yang berbeda – beda. Semakin besarnya tekanan menyebabkan 
tanah mengalami kompresi sehingga semakin rapat lapisan tanah yang menyebabkan 
semakin besar massa jenis tanah . Semakin besar massa tanah, massa jenis tanah juga 
semakin besar dan kadar Pb yang terdapat pada sampel tanah juga semakin besar. 
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Hubungan Kadar Timbal (Pb) terhadap Waktu Tempuh Rambatan Gelombang 
Primer dan Sekunder  

Kadar timbal (ppm)
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 (a)                                     (b) 
Gambar 3  Grafik hubungan kadar timbal (pb) terhadap a) waktu rambatan gelombang       

primer b) waktu tempuh gelombang sekunder  
  
 Pada Gambar 3a dan 3b semakin besar kadar Pb maka waktu tempuh gelombang 
primer dan sekunder semakin kecil. Semakin kecil kadar Pb maka waktu tempuh 
gelombang primer dan sekunder semakin besar. Hal ini karena kepadatan yang dimiliki 
suatu medium sehingga susunan partikelnya yang semakin rapat menyebabkan semakin 
kecil waktu tempuh rambatan gelombang yang melalui medium. 
 
Hubungan Kadar Timbal (Pb) terhadap Kecepatan Gelombang Primer dan 
Sekunder 
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                       (b)      

Gambar 4 Grafik hubungan kadar timbal (Pb) terhadap a) kecepatan gelombang 
primer dan b) kecepatan gelombang sekunder 

 
Pada Gambar 4a dan 4b kadar Pb berbanding lurus dengan kecepatan gelombang 

primer dan sekunder. Semakin besar kadar Pb maka kecepatan gelombang primer dan 
sekunder semakin besar. Lapisan tanah yang memiliki kerapatan yang berbeda – beda 
menyebabkan perbedaan cepat rambat seismik pada setiap lapisan tanah. Suatu medium 
dengan kerapatan material yang besar menyebabkan kecepatan gelombang primer dan 
sekunder yang melalui medium tersebut semakin besar. Hal ini disebabkan karena 
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kerapatan material yang dimiliki oleh medium tersebut mempermudah penjalaran 
vibrasi gelombang sehingga waktu tempuh rambatan gelombang primer dan sekunder 
yang semakin kecil dan kecepatan vibrasi gelombang yang melalui medium tersebut 
semakin besar. 

 
Hubungan Kadar Timbal (Pb) terhadap Modulus Geser 
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Gambar 5 Grafik hubungan kadar timbal (Pb) terhadap modulus geser 

 
Gambar 5 menunjukkan bahwa kadar Pb berbanding lurus dengan modulus 

geser. Modulus geser yang paling besar terdapat pada jarak 5 m. Pada Sumur I dengan 
jarak 5 m memiliki kadar  Pb sebesar 0,7410 ppm dan modulus geser 2,7359 x107 N/m2 

sedangkan jarak 10 m memiliki kadar Pb sebesar 0,6777 ppm dan modulus geser 2,152 
x107 N/m2.  Pada Sumur II dengan jarak 5 m memiliki kadar Pb sebesar 0,7501 ppm 
dan modulus geser 1,6372 x 107 N/m2 sedangkan jarak 10 m memiliki kadar Pb sebesar 
0,7151 ppm dan modulus geser 1,5541x107 N/m2.  

Sifat kekakuan tanah dapat dinilai dari kecepatan gelombang gesernya, dimana 
keduanya menunjukkan hubungan yang elastik linier. Semakin besar nilai kecepatan 
gelombang geser (sekunder) maka akan semakin besar juga nilai kekakuan tanahnya 
atau semakin keras dan padat.  
 
Hubungan Kadar Timbal (Pb) terhadap Elastisitas 
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Gambar 6 Grafik hubungan kadar Pb terhadap elastisitas 
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Gambar 6 dapat dilihat bahwa semakin besar kadar Pb maka semakin besar 
elastisitas tanah, sebaliknya semakin kecil kadar Pb maka semakin kecil elastisitas 
tanah. Kadar Pb yang paling banyak pada sumur I dan II terdapat pada jarak 5 m. Kadar 
Pb pada sumur I dengan jarak 5 m yaitu 0,7410  ppm dengan elastisitas 8,1119 x 107 

N/m2 sedangkan jarak 10 m memiliki kadar Pb 0,6777 ppm dan elastisitas 6,2902 x 107 

N/m2. Kadar Pb pada sumur II dengan jarak 5 m yaitu 0,7501 ppm dan elastisitas  
4,6815 x 107 N/m2 sedangkan jarak 10 m memiliki kadari Pb 0,7151 ppm dan elastisitas 
4,4393 x 107 N/m2.  

Setiap material memiliki elastisitas yang berbeda. Elastisitas suatu material 
dipengaruhi oleh faktor kepadatan partikel dan sifat unsur-unsur penyusun material. 
Kepadatan partikel yang semakin besar mengakibatkan nilai tekanan yang diperlukan 
untuk menimbulkan perubahan panjang geometri sampel semakin besar dan  nilai 
tegangan semakin besar sedangkan regangan yang semakin kecil berarti kemampuan 
partikel menahan gaya yang diberikan semakin besar. Semakin besar tegangan suatu 
material, semakin padat dan rapat susunan partikelnya maka material tersebut semakin 
elastis. 
 
Hubungan Kadar Air terhadap Kadar Timbal (Pb)  
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Gambar 7 Hubungan kadar air terhadap kadar timbal (Pb) 

 
Berdasarkan Gambar 7 kadar air tanah yang besar pada sumur I dan II terdapat 

pada jarak 5 m. Sumur I dengan jarak 5 m mengandung kadar air 20,8625 % dengan 
kadar Pb 0,7410 ppm sedangkan jarak 10 m mengandung  kadar air 17,7300 % dengan 
kadar Pb 0,6777 ppm. Sumur II dengan jarak 5 m mengandung kadar air 28,1400 % 
dengan kadar Pb 0,7501 ppm sedangkan  dengan jarak 10 m mengandung kadar air 
26,7525% dengan kadar Pb 0,7151 ppm.  

 Pori – pori pada tanah dapat berisi air, udara, atau kedua – duanya. Pada sampel 
memiliki volume yang sama, pori – pori tanah yang berisi air memiliki massa jenis yang 
lebih besar daripada pori – pori tanah yang berisi udara. Massa jenis yang besar 
mengakibatkan semakin padat atau rapatnya partikel atau material yang terdapat pada 
tanah.  
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KESIMPULAN 
 
1. Kadar Pb yang paling banyak pada sumur I dan II terdapat pada jarak 5 m. Kadar Pb 

pada sumur I dengan jarak 5 m yaitu 0,7410  ppm dengan elastisitas 8,1119 x 107 

N/m2 sedangkan jarak 10 m memiliki kadar Pb 0,6777 ppm dan elastisitas 6,2902 x 
107 N/m2. Kadar Pb pada sumur II dengan jarak 5 m yaitu 0,7501 ppm dan elastisitas  
4,6815 x 107 N/m2 sedangkan jarak 10 m memiliki kadar Pb 0,7151 ppm dan 
elastisitas 4,4393 x 107 N/m2. Kadar Pb berbanding lurus dengan elastisitas. Semakin 
besar kadar Pb pada tanah maka semakin rapat susunan partikelnya dan sifat 
elastisitas semakin besar . 

2. Semakin besar kadar Pb pada tanah maka semakin rapat lapisan tanah yang 
menyebabkan semakin besar massa jenis tanah dan waktu rambatan yang semakin 
kecil. Kecepatan gelombang akustik yang merambat di dalam tanah akan semakin 
besar.  

3. Kadar air yang paling besar pada sumur I dan II terdapat pada jarak 5 m. Kadar air 
berbanding lurus dengan kadar Pb yang terdapat pada tanah. Sumur I dengan jarak 5 
m mengandung kadar air 20,8625 % dengan kadar Pb 0,7410 ppm sedangkan sumur 
II dengan jarak 5 m mengandung kadar air 28,1400 % dengan kadar Pb 0,7501 ppm. 

4. Jenis tanah yang terdapat di Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten 
Bengkalis termasuk pada jenis tanah lempung berdasarkan nilai modulus geser dan 
elastisitas tanah. 

5. Berdasarkan Kementrian Nagara untuk Penduduk dan Lingkungan Indonesia dan  
Dalhousie University Canada batas kritis logam berat Pb pada tanah, tanah lempung 
yang berada di Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis berada di 
bawah batas kritis yaitu <100 ppm. 
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