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KANDUNGAN LOGAM BERAT (TIMBAL, KADMIUM), 
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Abstrak : Telah dilakukan penelitian sifat fi sis dan sifat kimia logam berat (Pb dan Cd), amoniak, dan 
nitrit dari sampel air baku dan air minum isi ulang (AMIU) di depot AMIU Pekanbaru. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa air baku dan AMIU yang dihasilkan, secara kimia masih bersifat asam. Air baku 
dan AMIU mengandung logam berat yang sangat tinggi untuk logam Pb berkisar antara 0,11-0,55 ppm 
untuk air baku dan 0,11-1,87 ppm untuk air minum isi ulang. Sedangkan untuk logam Cd berkisar 
antara 0,22-0,52 ppm untuk air baku dan 0,44-0,54 ppm untuk AMIU. Untuk kadar amoniak baik untuk 
air baku maupun untuk AMIU tidak terdeteksi, sedangkan untuk nitrit untuk air baku dan AMIU secara 
berturut-turut 0,18-0,28 ppm dan 0,04-0,28 ppm. Hasil ini menunjukkan bahwa kandungan logam Pb 
dan Cd dalam AMIU melebihi standar dan amoniak dan nitrit masih berada dibawah standar yang 
ditetapkan oleh KEPMENKES RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002.

Kata kunci: air minum isi ulang, timbal, kadmium, nitrit 

Air merupakan sumber daya alam yang dibu-
tuhkan untuk hajat hidup masyarakat, bahkan 
oleh semua mahluk hidup. Masalah utama yang 
dihadapi mengenai sumber daya alam ini me-
liputi kualitas dan kuantitas yang tidak mampu 
memenuhi kebutuhan masyarakat. Sungai-sungai 
besar yang menjadi sumbernya sudah tercemar 
berbagai limbah, mulai dari buangan sampah or-
ganik rumah tangga sampai limbah beracun dari 
industri. Banyaknya pencemaran di sungai mem-
buat masyarakat menggunakan sumber air lain 
seperti air tanah. Air tanah sebagai sumber air mi-
num dapat tercemar oleh limbah yang berasal dari 
aktivitas masyarakat. 
 Akhir-akhir ini masyarakat terutama yang 
bertempat tinggal di kota seperti kota Pekanbaru 
banyak menggunakan air minum dalam kemasan 
(AMDK) sebagai air minum. Alasan dipilihnya 
AMDK sebagai air minum karena lebih praktis 
konsumen tidak perlu memasaknya terlebih da-
hulu sehingga dapat menghemat bahan bakar dan 
waktu dan juga dianggap lebih higienis. 
Tingginya minat masyarakat dalam mengkon-
sumsi AMDK dan semakin mahalnya (yang dira-
sakan kurang ekonomis) AMDK yang diproduksi 
industri besar mendorong tumbuhnya depot air 
minum isi ulang (AMIU) di berbagai tempat teru-

tama di kota-kota besar, termasuk di Pekanbaru. 
Depot AMIU yang terdaftar di Dinas Kesehatan 
Pekanbaru sudah mencapai 60 depot air minum 
isi ulang.
 Terbukanya peluang pasar air minum isi 
ulang membuat banyak pelaku bisnis tergiur 
menangguk keuntungan di bisnis ini. Perusahaan 
air minum yang menjual produknya tanpa kema-
san, konsumen datang ke depot dengan membawa 
botol kemasan bekas dari merek apa saja, untuk 
diisi ulang. Jenis usaha ini sangat menguntung-
kan. Karena banyak menghapuskan ongkos yang 
semestinya, mencakup 75-85% dari seluruh biaya 
produksi (Wibisono dan Yudana, 2007). Ditinjau 
di segi harga AMIU di depot-depot harganya bisa 
sepertiga lebih murah bahkan lebih dibanding 
produk AMDK yang bermerek sehingga banyak 
konsumen beralih pada AMIU ini.
 AMDK yang diproduksi oleh industri be-
sar telah mendapat izin dari instansi terkait, se-
hingga dengan demikian telah melalui pengujian 
kualitas sebelum diedarkan. Untuk depot AMIU, 
pembinaan, pengawasan dan peredarannya belum 
dilakukan sebagaimana mestinya. Oleh sebab 
itu patut diduga AMIU kualitas airnya apakah 
memenuhi standar yang ditetapkan KEPMEN-
KES RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002.
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  METODE PENELITIAN
 Alat. Alat yang digunakan adalah: AAS 
Perkin Elmer 3110, Spektronik 20 Milton Roy 
Company, Turbidimeter HACH, konduktometer 
HACH, pH meter, timbangan analitik METTLER 
AE 200, penangas air, oven,  desikator, pengaduk 
magnetik.
 Bahan. Bahan-bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah: timbal nitrat, kadmium sul-
fat, ammonium klorida, natrium nitrit, kloroform, 
larutan Nessler, natrium hidroksida, asam sulfa-
nilamid, neftiletilendiamindihidroklorida (NED), 
asam nitrat pekat, asam klorida pekat, asam sulfat 
pekat, larutan buffer pH 4, 7 dan 9.
 Prosedur Penelitian. Sampel air baku (su-
mur bor) yang digunakan untuk bahan baku air 
minum isi ulang dan air minum isi ulang diambil 
dari lima perusahaan air minum isi ulang yang 
terdaftar di Dinas Kesehatan Pekanbaru. Daerah 
pengambilan sampel adalah Panam, Labuhbaru, 
Tangkerang, Simpang Tiga dan Rumbai. Sampel 
air baku diambil melalui keran sedangkan untuk 
sampel air minum isi ulang diambil secara acak 
sebanyak 1 L dari botol 19 L. Sampel yang te-
lah diambil diuji pH dan sifat fi sisnya (warna, 
bau, rasa dan temperatur). Untuk penentuan si-
fat fi sis lainnya dari sampel, kekeruhan dengan 
metode Turbidimetri, total dissolved solid (TDS) 
dan total suspended solid (TSS) dengan metode 
gravimetri dan daya hantar listrik (DHL) dengan 
konduktometri. Sampel untuk analisis logam be-
rat diawetkan dengan HNO3 pekat sampai pH < 2, 
untuk analisis amoniak diawetkan dengan H2SO4 

pekat sampai pH < 2.
 Untuk penentuan konsentrasi Pb dan Cd di-
gunakan AAS pada panjang gelombang 283,0 
nm untuk Pb sedangkan untuk Cd pada panjang 
gelombang 228,8 nm. Kadar Pb dan Cd dilakukan 
dengan tiga kali pengulangan.
 Untuk penentuan kadar amoniak, sebanyak 
50 mL sampel ditambah dengan larutan Nessler 2 
mL dikocok hingga homogen. Proses reaksi dibi-
arkan berlangsung sampai tercapai waktu kesta-
bilan warna dan diukur serapannya dengan meng-
gunakan spektrofotometri pada panjang gelom-
bang 540 nm. Kandungan amoniak dalam sampel 
dapat diketahui dari kurva kalibrasi dengan mem-
buat plot dari absorben dan konsentrasi amoniak 
standar.
 Untuk nitrit ditentukan kadarnya, sebanyak 
50 mL sampel ditambah dengan 1 mL larutan 
asam sulfanilat dan dibiarkan 2-8 menit kemu-
dian ditambah 1 mL larutan N(1-α naftil) etilen 
diamindiklorida. Proses reaksi dibiarkan ber-
langsung sampai tercapai waktu kestabilan war-
na dan diukur serapannya dengan menggunakan 
spektrofotometri pada panjang gelombang 545 
nm. Kandungan nitrit dalam sampel dapat diketa-
hui dari kurva kalibrasi dengan membuat plot dari 
absorben dan konsentrasi nitrit standar.

HASIL DAN PEMBAHASAN
 Hasil analisis parameter fi sika dari 5 peru-
sahaan air minum isi ulang di Pekanbaru dapat 
dilihat pada tabel 1.
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Tabel 1. Hasil Pengukuran Sifat Fisis untuk Air Baku dan Air Minum Isi Ulang

Sam
pel

Keda-
laman 
sumur

Suhu 
udara 
(0C)

Suhu 
air (0C) Warna Bau Rasa

Keke-
ruhan 
(NTU)

DHL 
(μmhos/

cm)

TDS
(mg/L)

TSS 
(mg/L)

A1 15 m 31,8 27,8 tbw tbu trs 0,75 35,9 6 54
A2 50 m 32,2 28,2 tbw tbu trs 2,58 142,1 75 147
A3 25 m 31,1 28,1 tbw tbu trs 1,57 68,4 44 58
A4 16 m 31,9 27,9 tbw tbu trs 0,77 100,8 49 76
A5 30 m 31,7 28,0 tbw berbau trs 5,54 46,7 26 36
B1 15 m 32,2 27,7 tbw tbu trs 1,07 45,17 21 63
B2 50 m 31,9 28,1 tbw tbu trs 0,61 38,30 18 12
B3 25 m 31,8 28,0 tbw tbu trs 0,76 78,10 37 45
B4 16 m 31,8 27,8 tbw tbu trs 0,99 90,30 42 36
B5 30 m 31,9 27,9 tbw tbu trs 0,73 55,66 26 28

NAB ± 3 tbw tbu trs 5 < 20 1500 -
Ket: A (air baku), B (air minum isi ulang), 1 (Labuhbaru), 2 (Rumbai), 3 (Tangkerang), 4 (Simpang 
tiga), 5 (Panam), tbw (tak berwarna), tbu (tak berbau), trs (tak berasa), NAB (nilai ambang batas)
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 Dari tabel di atas dapat dilihat, hasil deteksi 
secara visual menunjukkan bahwa air baku dan 
air minum isi ulang setiap sampel tidak berwarna 
(bening). Mengenai bau dan rasa secara organo-
leptis baik air baku maupun air minum isi ulang 
pada umumnya tidak berbau dan tidak berasa, ke-
cuali untuk air baku sampel 5 adanya bau.
 Untuk air baku dan air minum isi ulang 
menunjukkan bahwa kekeruhan dan total dis-
solved solids (TDS) masih berada di bawah ni-
lai ambang batas KEPMENKES RI No. 907/
MENKES/SK/VII/2002, kecuali untuk air baku 
sampel 5 yang nilai kekeruhannya di atas nilai 
ambang batas. Perbandingan TDS antara air baku 
dan air minum isi ulang pada umumnya terjadi 
penurunan kandungan TDS pada air minum isi 
ulang, hal ini berarti proses pengolahan air terse-
but cukup baik dan efektif.
 Total suspended solid (TSS) yang merupakan 
padatan tersuspensi dari partikel-partikel yang 
ukuran maupun beratnya lebih kecil dari sedimen 
dan tidak bisa mengendap langsung. TSS dalam 
air minum isi ulang jika dibandingkan dengan 
air baku (sebelum dilakukan pengolahan) pada 
umumnya terjadi penurunan sangat signifi kan. 
Penurunan TSS dapat disebabkan oleh perlakuan 
proses penggumpalan dengan diberi zat tertentu 
sehigga terjadi pengendapan dan selanjutnya 
dilakukan fi ltrasi.
 Hasil analisis parameter kimia dari 5 perusa-
haan air minum isi ulang dapat dilihat pada  tabel 
2.

 Hasil analisis pH dari air baku berkisar antara 
4,70-6,41. Sampel 2 yang pHnya 6,41 mendekati 
nilai pH yang diperbolehkan oleh pemerintah yai-
tu 6,5, karena lokasi sumur yang baik dimana air-
nya tidak terlalu asam. Beberapa sampel air baku 
pHnya rendah, hal ini kemungkinan disebabkan 
terdispersinya limbah hasil aktifi tas masyara-
kat disekitar sumur itu. Setelah air baku dipro-
ses menjadi air minm isi ulang ternyata pH pada 
umumnya mengalami peningkatan, namun belum 
memenuhi nilai ambang batas yang oleh KEP-
MENKES RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002.
Logam berat, untuk logam Pb baik air baku mau-
pun air minum isi ulang kandungan Pb sudah 
melewati nilai ambang batas KEPMENKES RI 
No. 907/MENKES/SK/VII/2002. Bahkan pada 
umumnya air minum isi ulang lebih tinggi kadar 
Pb dibandingkan dengan air baku. Tinggi kandun-
gan Pb pada air baku disebabkan oleh tekstur 
tanah dan lingkungan dari sumber air baku itu 
yang terkontaminasi oleh bensin bertimbal, cat 
berbasis Pb, dan pembuangan baterai yang men-
gandung Pb, sedangkan terjadi peningkatan kadar 
Pb pada air minum isi ulang kemungkinan di-
sebabkan pada proses pengolahan air baku atau 
pada saat pengawetan sampel air minum isi ulang 
tersebut. 
 Timbal mempunyai dampak kesehatan yang 
luas dan berbahaya, karena Pb dapat mempenga-
ruhi hampir semua organ tubuh, misalnya ginjal, 
hati, dan sistem reproduksi. Logam berat ini juga 
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Tabel 2. Hasil Pengukuran Sifat Kimia untuk Air Baku dan Air Minum Isi Ulang

Sampel Kedalaman 
sumur pH Timbal 

(ppm)
Kadmium 

(ppm)
Amoniak 

(ppm) Nitrit (ppm)

A1 15 m 4,70 0,31 0,22 ttd 0,20
A2 50 m 6,41 0,99 0,50 ttd 0,18
A3 25 m 4,73 0,55 0,50 ttd 0,28
A4 16 m 4,90 0,77 0,48 ttd 0,24
A5 30 m 5,54 0,11 0,52 ttd 0,18
B1 15 m 5,16 0,11 0,52 ttd 0,04
B2 50 m 6,41 1,87 0,44 ttd 0,10
B3 25 m 5,50 1,21 0,54 ttd 0,24
B4 16 m 5,50 1,43 0,46 ttd 0,18
B5 30 m 5,50 1,43 0,50 ttd 0,28

NAB 6,5-8,5 0,01 0,003 1,5 3
Ket: A (air baku), B (air minum isi ulang), 1 (Labuhbaru), 2 (Rumbai), 3 (Tangkerang), 4 (Simpang 
tiga), 5 (Panam), tbw (tak berwarna), tbu (tak berbau), trs (tak berasa), NAB (nilai ambang batas).
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dapat mempengaruhi metabolisme sintesis darah 
merah, sehingga dapat menyebabkan anemia. 
Timbal dapat terakumulasi dalam tulang pada 
waktu orang mengalami stress, kemudian dire-
mobilisasi dari tulang dan masuk ke dalam pere-
daran darah sehingga dapat menimbulkan resiko 
terjadinya keracunan (Palar, 2004 dan Lemeshow 
et.al., 1990).
 Sedangkan untuk Cd, kandungan Cd pada 
air baku dan air minum isi ulang sudah mele-
wati nilai ambang batas KEPMENKES RI No. 
907/MENKES/SK/VII/2002. Air baku sampel 
5 mengandung Cd paling tinggi dibandingkan 
yang lain, hal ini disebabkan sumber air bakunya 
berada disebelah perbengkelan sehingga kemun-
gkinan besar logam Cd berasal dari perbengkelan 
tersebut. Jika dibandingkan kandungan Cd antara 
air baku dengan air minum isi ulang tidak terjadi 
penurunan kandungan Cd secara signifi kan, bah-
kan untuk sampel 1 dan 3 terjadi peningkatan.
 Kadmium berpengaruh terhadap manusia da-
lam jangka waktu lama dan dapat terakumulasi 
pada tubuh khususnya dalam hati dan ginjal. Pada 
keracunan kronis yang disebabkan Cd umumnya 
berupa kerusakan pada banyak sistem fi siologis 
seperti sistem ginjal, sistem pernapasan dan sis-
tem sirkulasi darah. Keracunan kronis tersebut 
juga merusak kelenjer reproduksi dan juga dapat 
menyebabkan kerapuhan tulang (osteoporosis) 
(Palar, 2004 dan Lemeshow et.al., 1990). 
 Kandungan amoniak pada air baku dan air 
minum isi ulang tidak terdeteksi. Kandungan 
amoniak di dalam air baku sangat kecil sekali ka-
rena amoniak di dalam air tanah dapat menempel 
pada butir-butir tanah liat (Syafaruddin, 1995), 
selain itu amoniak mudah terlepas dari dalam air.
Untuk nitrit pada air baku kandungannya berkisar 
antara 0,18-0,28 ppm. Kandungan tertinggi dip-
eroleh pada sampel 3, hal ini dapat disebabkan 
oleh mikroorganisme dari pelapukan bahan orga-
nik dan nitrit juga dapat terbentuk dari proses nit-
ritasi amonium oleh bakteri (Karman, 1984). Jika 
dibandingkan kadar nitrit dalam air antara sebe-
lum dan sesudah diproses tidak terjadi perubahan 
kandungan nitrit secara berarti, bahkan untuk air 
minum isi ulang sampel 5 terjadi peningkatan 
kadar nitritnya. Hasil analisis menunjukkan baik 
air baku maupuan air minum isi ulang kadar nitrit 
masih berada di bawah nilai ambang batas KEP-

MENKES RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002.

KESIMPULAN

1. Parameter fi sika (warna, bau, rasa dan keke-
ruhan) air minum isi ulang belum melewati 
ambang batas yang ditetapkan  KEPMEN-
KES RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002.

2. Untuk kandungan logam berat (baik Pb mau-
pun Cd) dalam air minum isi ulang sudah 
melewati nilai ambang batas KEPMENKES 
RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002.

3. Kandungan amoniak pada air minum isi 
ulang tidak terdeteksi, sedangkan kandun-
gan nitrit dalam air minum isi ulang belum 
melewati nilai ambang batas yang ditetapkan 
KEPMENKES RI No. 907/MENKES/SK/
VII/2002.
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