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ABSTRACT
The advantages of sediment that formed by leachate water precipitation n waste
reservoir ponds could be determined through analysis of metal content which ere
obtained from decomposition process of garbage piles. The sediment samples were,
collected from TPA Muara Fajar Rumbai-Pekanbaru, from four ponds and eight
sampling points were then choosen from each pond. All samples were destructed by
adding nitric acid (HNO3 1:1) and chloride acid (HCl 1:1), to analyze the content of
heavy metals, and then measured by using UV-Vis spectrophotometer for Cr content,
atomic absorption spectrophotometer was used for Co and Zn content. Our results
showed that four samples contained Cr and Zn with different concentrations while Co
was not detected. Zn content of sediment samples were ranged between 0.5899 to
0.6625 mg/g while Cr content was ranged between 0.1363 to 0.4029 mg/g. These
results showed that the sediment could be used as a fertilizer for city ornament plants .
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ABSTRAK
Manfaat sedimen yang terbentuk dari pengendapan air lindi dalam kolam enampungan
dapat diketahui melalui analisis kadar logam yang diperoleh dari proses dekomposisi
tumpukan sampah di TPA Muara Fajar. Sampel sedimen diambil di TPA Muara Fajar
Kecamatan Rumbai Pekanbaru dari keempat kolam dan masing-masing kolam
ditentukan 8 titik sampel. Untuk menentukan kandungan logam berat, sampel sedimen
didestruksi dengan menambahkan asam nirat (HNO3 1:1), asam klorida (HCl 1:1) .
Logam Cr dalam larutan diukur dengan spektrofotometer sinar tampak, sedangkan Zn
dan Co diukur menggunakan spektrofotometer serapan atom (SSA). Hasil penelitian
dari keempat sampel sedimen yang dianalisis menunjukkan bahwa hanya logam Cr dan
Zn yang terdapat dalam sampel sedimen tersebut dengan onsentrasi yang berbeda,
sedangkan Co tidak terdeteksi. Kadar Zn dalam sampel sedimen berkisar antara 0,5899
mg-0,6625 mg/g sedangkan kadar Cr pada sedimen berkisar antara 0,1363 mg/g-0,4029
mg/g. Berdasarkan hasil analisis, sedimen tersebut dapat dipertimbangkan untuk
dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman hias perkotaan.
Kata kunci : sedimen, SSA, spektrofototome tr i sinar tampak
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PENDAHULUAN
Sedimen adalah jumlah endapan bahan organik maupun anorganik yang tersisa
setelah mengalami penguapan. Partikel-partikel yang berukuran besar akan diendapkan
pada bagian bawah sedangkan yang berukuran kecil akan menggumpal pada bagian atas
dan penumpukan partike l yang melayang- layang yang dipengaruhi oleh turbulensi akan
kemudian mengendap dengan adanya gaya tarik bumi (Friendman dan Sanders, 1978).
Terdapatnya logam berat dalam lumpur disebabkan oleh kegiatan yang
dilakukan manusia. Sedimen yang terdapat dalam kolam penampungan berasal dari
tumpukan sampah yang mengalir kedalam kolam penampungan, sumber paling penting
dari kadar logam yang terdapat dalam lumpur pada saluran pembuangan limbah.
Tumbuhan dan hewan yang membusuk juga dapat menyumbang n sedikit logam pada
endapan. (Darmono, 1955).
Sifat logam mudah mengikat bahan organik lalu mengendap didasar perairan
dan bersatu dengan lumpur. Pada kondisi tertentu logam berat dalam lumpur dilepaskan
kembali sehingga dicapai keseimbangan. Logam berat yang masuk keperairan banyak
terdapat pada daerah pemukiman dan tempat pembuangan sampah yang akan
mengendap dan terakumulasi kedalam lumpur (Supardi, 1985).
Sedimen berupa lumpur dalam perairan merupakan penunja kehidupan penting
bagi mikroorganisme. Lumpur banyak mengandung mineral, bahan organik dan unsur
hara. Mikroorganisme dalam lumpur berperan penting dal m daur karbon, nitrogen dan
sulfur dalam perairan. Populasi mikroorganisme terbanyak yang terdapat dalam lumpur
adalah pada bagian permukaan (Rhizophore). Mikroorganisme dari lumpur tanah
pertanian yang digunakan sebagai lahan pembuangan limbah kemungkinan memiliki
kemampuan yang lebih tinggi dalam menguraikan senyawa pencemaran (Marinda,
2004).
METODE PENELITIAN
a. Pengambilan sampel
Pengambilan sampel dilakukan secara representatif. Kondisi lingkungan
sewaktu pengambilan sampel adalah setelah ± 3 hari tidak turun hujan. Sampel yang
digunakan adalah sampel sedimen yang terdapat dalam empat (4) kolam penampungan
di TPA Muara Fajar Kecamatan Rumbai Pekanbaru. Dalam satu kolam sedimen
ditentukan 8 titik, kemudian sampel dari titik tersebut dikompositkan.
b. Pengolahan sampel
Sampel dikering udarakan pada suhu ruang, kemudian sampel digerus dan
dihomogenkan, lalu sampel disimpan dalam beaker gelas 250 mL atau polietilen
bertutup. Senyawa seng (Zn), krom (Cr) dan kobal (Co) dalam contoh uji sedimen
didestruksi dengan asam nitrat (HNO3) dan asam klorida (HCl).
c. Analisis sampel
Prosedur analisis krom total (Metode Spektrotrofotometri)
Persiapan sampel uji dilakukan dengan mengabukan 2 gram sampel kering
dengan furnace pada suhu 500o C selama 2 jam. Setelah abu didinginkan kemudian
ditambahkan 20 tetes H2 O (Aquades) dan ditambahkan 6-7 mL HNO3 (1:1), kemudian
diuapkan pada hot plate dengan suhu 100 -200oC, kemudian difurnace kembali selama 1
jam pada suhu 500o C. Dinginkan abu dan larutkan dalam 20 mL HCl (1:1) dan larutan
dipindahkan kedalam labu ukur 100 mL sampai tanda batas.
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Penentuan konsentrasi Cr (VI)
Dimasukkan sebanyak 0,5 mL masing-masing sampel yang telah didestruksi
sedimen kedalam Erlenmeyer yang telah diberi kode. Pad masing-masing Erlenmeyer
ditambahkan 1 mL hidroksilamin dihidroklorida 0,1% kemudian dihomogenkan dan
didiamkan selama 2 menit. Ditambahkan 1 mL p-Nitroanilin diamkan larutan selama 2
menit dan ditambahkan 1 mL NEDA 0,1% dan ditambahkan 10 mL aquades, kemudian
dibiarkan proses reaksi berlangsung sampai tercapai waktu kestabilan warna. Diukur
absorbansi larutan pada panjang gelombang optimum 555 nm. Hitung konsentrasi
dalam sampel dengan menggunakan kurva kalibrasi yang sudah dibuat dalam satuan
mg/g.
d. Analisis Data
Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui data hasil pengukuran dengan
menggunakan kurva dan Tabel.
HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis sampel
Pada penelitian ini, analisis sampel dilakukan terhadap sedimen TPA Muara
Fajar Pekanbaru yang menggunakan dua metode yaitu spektrofotometer serapan atom
(SSA) dan spektrofotometer UV-VIS. Analisis yang dilakukan yaitu seng, krom dan
kobal.
b. Pengolahan sampel
Hasil analisis kandungan seng, krom, kobal dan paramet r in-situ dari sampel
sedimen yang diambil pada tanggal dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Tabel 1. Analisis parameter in-situ pada sedimen TPA Muara Fajar Pekanbaru
Kode sampel
Suhu Udara ( oC)
Suhu Sampel (oC)
pH
SD I
29
28
6
SD II
29
29
6
SD III
30
29
6
SD IV
31
29
6
Tabel 2. Hasil analisis kandungan total logam berat pada sedimen
Konsentrasi total logam berat ( mg/g)
Kode sampel
Seng
Krom
Kobal
SD I
0,6292
0,1817
Ttd*
SD II
0,6625
0,1363
Ttd*
SD III
0,5903
0,4029
Ttd*
SD IV
0,5899
0,3787
Ttd*
Keterangan : * (tidak terdeteksi)

SD I : Sampel sedimen kolam I TPA Muara Fajar Pekanb ru
SD II : Sampel sedimen kolam II TPA Muara Fajar Pekan aru
SD III : Sampel sedimen kolam III TPA Muara Fajar Pekanbaru
SD IV : Sampel sedimen kolam IV TPA Muara Fajar Pekanbaru

Pembentukan air lindi dapat disebabkan oleh terjadinya presipitasi cairan ke
TPA, baik dari resapan air hujan maupun kandungan air pada sampel sedimen tersebut.
Hasil pengukuran suhu udara pada sedimen berkisar antara 29 -31oC yang disebabkan
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Konsentrasi

oleh adanya perbedaan intensitas energi matahari yang terima pada kondisi cuaca
tersebut. Menurut Hartono (2007) air lindi dengan suhu yang berada di atas atau di
bawah suhu udara biasa, mengandung zat-zat tertentu yang terlarut dalam air atau
terjadi dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme.
Nilai pH menunjukan kandungan ion H+ yang terdapat pata timbunan sampah.
Pada sampel sedimen cenderung bersifat asam ( pH 6), hal ini d isebabkan oleh peristiwa
dekomposisi sampah dari aktivitas mikroorganisme yang
gakibatkan terbentuknya
asam laktat. Larutan asam akan
memecah
sampah menjadi gas metana
(metanogenesis), yang dipacu oleh adanya air hujan yang masuk kedalam tumbukan
sampah dan sebagian sampah tersuspensi kadalam kolam penampungan
lindi yang
mengandung senyawa-senyawa asam yang berasal dari gas yang dihasilkan oleh
sampah,limbah industri dan kebakaran.
Dari hasil analisis kimia, diketahui bahwa kandungan logam Co disetiap kolam
(lokasi pengambilan sampel) tidak terdeteksi, hal ini
disebabkan karena
kandungan logam Co disetiap kolam tersebut kecil bahkan tidak ada, kemungkinan
tidak terdeteksinya logam ini pada sedimen karena sampah-sampah seperti kaleng yang
memicu adanya logam kobal telah terambil oleh pemulung dan kemungkinan juga
peluruhan dari kaleng-kaleng yang terdapat pada TPA memakan waktu yang sangat
lama.
Kandungan total logam Cr dari keempat kolam (I, II, III dan IV) berturut-turut
0,1817 mg/g, 0,1363 mg/g, 0,3787 mg/g dan 0,4029 mg/g. Hal ini dapat disebabkan
karena kuatnya arus limbah dan dekatnya dengan tempat pembuangan sampah yang
mengakibatkan sampah-sampah plastik, kaleng, kawat dan besi yang dipacu dengan
adanya air hujan pada proses dekomposisi sehingga ikut mengalir ke kolam I dan II,
mengakibatkan lepasnya sebagian logam Cr yang mengendap ke kolam III. Kromium
digunakan sebagai campuran baja anti karat yang biasa
enal dengan stainless stell,
bahan pelapis logam (elektroplating) serta sebagai campuran pada berbagai aloi.
Aktivitas masyarakat yang merupakan penyumbang utama b i sumber-sumber
kromium ini adalah rumah tangga, perbengkelan, tempat
uangan sampah serta
aktivitas lainnya. Dari penjelasan diatas dapat dilihat perbandingan hasil Cr dari setiap
kolam TPA Muara Fajar Pekanbaru.

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
sedimen kolam I

sedimen kolam II

sedimen kolam III

Sedimen kolam IV

Kode sampel
Gambar 1. Konsentrasi perbandingan kadar Cr pada seetiap kolam
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Ka dar total Zn dari keempat kolam berturut-turut (I, II, III dan IV) adalah
0,6292 mg/g; 0,6625 mg/g; 0,5903 mg/g dan 0,5899 mg/g. Hal ini dapat disebabkan
oleh banyaknya kaleng, kawat bahkan besi pada tempat p
uangan yang ikut
tersuspensi kedalam kolam yang didukung dengan kuatnya arus pada kolam I yang
mengakibatkan mengendapnya material tersebut pada kolam II. Seng banyak digunakan
dalam produksi logam campuran, misalnya : perunggu, loyang dan kuningan. Logam ini
dapat menyebabkan pembentukan tulang yang abnormal (Darmono, 1995)
Menurut Suwondo, dkk (2005) menyatakan bahwa kelarutan untuk logam Zn
dalam air relatif rendah, logam Zn dengan gugus klorida dan sulfat mudah terlarut
kedalam sedimen, sehingga logam Zn di perairan banyak engendap di dasar perairan.
Sumber logam berat Zn di perairan berasal dari material geokimia yang terbawa atau
berada pada sungai, bahan baku minyak, besi, cat dan sisa kale bekas (Suwondo, dkk,
2005). Kandungan logam Zn secara alamiah akan menjadi lebih tinggi dalam air kolam,
hal ini disebabkan karena pada aliran air tersebut mengalami beberapa kontaminasi baik
karena erosi maupun karena pencemaran dari aliran kolam penam
Zn mungkin
berasal dari penggunaan alat-alat elektronik yang di alam disebut Zincite (ZnS). ZnS
digunakan sebagai layar yang berflouresensi misalnya p a layar televisi. Dalam dunia
industri, umumnya Zn digunakan sebagai bahan bangunan, pelapis besi atau baja, bahan
tabung baterai, pewarna cat, pengelasan dan sebagai ba n campuran biosida .
Konsentrasi seng dapat juga dipengaruhi oleh pH, semakin tinggi keasaman
maka kelarutan seng semakin tinggi pula. Dari penelitian sebelumnya konsentrasi seng
pada air lindi saat cuaca panas adalah 3,2658 mg/L, konsentrasi seng dapat disebabkan
karena adanya konsentrasi unsur atau senyawa yang tinggi, korosif dan dapat merusak
alat-alat yang terbuat dari logam (Fardiaz, 1992). Semakin jauh jarak dari tempat
penampungan air lindi, maka konsentrasi seng semakin kecil.
Dari penjelasan diatas dapat dilihat perbandingan hasil Zn dari setiap kolam
TPA Muara Fajar Pekanbaru.
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Gambar 2. Konsentrasi perbandingan kadar Zn pada setiap kolam

Tumbuhan memiliki kemampuan untuk menyerap ion-ion dari lingkungannya
kedalam tubuh melalui membran sel. Dua sifat penyerapa ion oleh tumbuhan adalah
(1) faktor konsentrasi, yaitu kemampuan tumbuhan dalam mengakumulasi ion sampai
tingkat konsentrasi tertentu, bahkan dapat mencapai bebe apa tingkat lebih besar dari
konsentrasi ion didalam mediumnya, dan (2) perbedaan kuantitatif a
ebutuhan hara
yang berbeda tiap jenis tumbuhan (Fitter dan Hay, 1991 .
Seng diperlukan untuk pembentukan hormon IAA dan mengaktivasi enzimenzim tertentu. Defisiensi seng ditunjukan oleh gejala memendeknya jarak antar ruas
batang, ukuran daun mengecil, tepi daun sering bergelo bang dan kadang-kadang
terjadi klorosis diantara tulang daun. Kelebihan Zn ditandai oleh gejala klorosis karena
terdesaknya Fe oleh Zn.
Logam berat terserap kedalam jaringan tanaman melalui kar, yang selanjutnya
akan masuk kedalam siklus rantai makanan (Alloway, 199
akan terakumulasi
pada jaringan tubuh dan dapat menimbulkan keracunan bagi manusia, hewan dan
tumbuhan apabila melebihi batas toleransi.
KESIMPULAN DAN SARAN

Dar i hasil analisis yang telah dilakukan terhadap konsentrasi Zn, Cr dan Co pada
sedimen TPA Muara Fajar Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa Zn dan Cr yang
ditemukan pada sedimen sedangkan Co tidak terdeteksi.
ndungan total Zn tertinggi
terdapat pada sedimen kolam II yaitu sebesar 0,6625 mg/g dan kandungan total Cr
tertinggi terdapat pada sedimen kolam III yaitu sebesar 0,4029 mg/g. Penelitian yang
lebih lanjut untuk mengetahui kandungan Co pada sedime TPA Muara Fajar Kota
Pekanbaru lebih menggunakan metode lain yaitu ICP-AES
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