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ABSTRACT 

 

Sediment is a mixture  from organic and anorganic materials that  has big particle size. 

The type and quantity of elements found in the sediment are potential to contaminate 

the environment. The sediment of four ponds at Muara Fajar is possible to contain some 

types of dangerous metals as a result of waste degradation process. Hence, this study 

was carried out to analyze the concentration of some metals such as Cu, Fe, and C from 

the sediments. The concentrations of Cu and Fe were measured by using Atomic 

Absorption Spectrophotometer, while the content of organic carbon was determined by 

UV-VIS Spectrophotometer. Our results showed that the concentration of Cu was 

ranged between 0,4157 to 1,2646 mg/g. the highest content of Cu was found from third 

pond. Fe content was ranged between 0,4157 to 0,5893 mg/g, and the second pond had 

the highest content of Fe. The concentration of organic carbon was ranged between 

0,0008 to 0,5586%, and its highest number was found from third pond. 
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ABSTRAK 

 

Sedimen merupakan campuran dari material-material anorganik dan organik yang 

mempunyai ukuran partikel besar. Jenis dan kuantitas unsur-unsur yang ada didalam 

sedimen dapat berpotensi mencemari lingkungan. Sedimen yang ada pada ke empat 

kolam penampungan air lindi TPA Muara Fajar diduga mengandung logam-logam yang 

berbahaya yang berasal dari proses degradasi tumpukan sampah, sehingga perlu 

dilakukan penelitian ini untuk mengetahui beberapa parameter pencemar seperti Cu, Fe 

dan C pada sedimen. Logam Cu dan Fe dianalisis dengan metode Spektrofotometer 

Serapan Atom. Sedangkan untuk pengukuran C organik menggunakan metode 

Spektrofotometer UV-Visibel. Hasil analisis setiap kolam untuk logam Cu 

konsentrasinya berkisar antara 0,3682-1,2646 mg/g, logam Cu terbesar terdapat pada 

kolam III (tiga). Konsentrasi logam Fe berkisar antara 0,4157-0,5893 mg/g, konsentrasi 

logam Fe yang tertinggi terdapat pada kolam II (dua), sedangkan kadar C organik 

berkisar antara 0,0008-0,5586%, kadar C organik tertinggi pada kolam III (tiga). 

 

Kata kunci : Muara Fajar, Sedimen, Spektrofotometer Serapan Atom. 
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PENDAHULUAN 

Kota Pekanbaru memiliki satu TPA yaitu TPA Muara Fajar yang berlokasi di 

Kecamatan Rumbai.TPA Muara Fajar mempunyai luas kurang lebih Sembilan hektar 

yang dibuat dengan sistem Sedimen yang terdapat didalam air biasanya terbentuk 

sebagai akibat dari erosi sampah, dan merupakan Controlled landfill.Namun demikian, 

pada penerapannya TPA Muara Fajar menggunakan sistem Open Dumping.Dalam 

metode ini, sampah dibuang atau diletakkan begitu saja di tanah  lapangan, jurang atau 

tempat sampah sehingga terjadi penumpukan sampah (Aurora, 2009). Dampaknya dapat 

dilihat dari timbunan sampah yang terus meningkat di Tempat Pembuangan Akhir 

(TPA) sampah hingga timbulnya masalah air lindi. 

Air lindi (Leachate) adalah cairan yang merembes melalui tumpukàn sampah 

dengan membawa materi-materi terlarut ataupun tersuspensi, terutama hasil dari 

dekomposisi materi sampah (Leckie, 1979), jika didiamkan akan terbentuk sedimen. 

Padatan yang mengendap tersebut terdiri dari partikel-partikel padatan yang mempunyai 

ukuran relatif besar dan berat sehingga dapat mengendap dengan sendirinya ( Fardiaz, 

1992).Sedimen pada umumnya merupakan area akumulasi semua senyawa. 

Sedimen yang terdapat didalam air biasanya terbentuk sebagai akibat dari erosi 

sampah, dan merupakan padatan yang umum terdapat di dalam air permukaan..Padatan 

terendap biasanya terdiri dari pasir dan lumpur, berbeda dengan tanah liat yang tidak 

dapat mengendap dengan sendirinya. Lumpur terdiri atas bahan-bahan organik dan 

anorganik yang tersuspensi kedalam air dan terjadi pengendapan pada suatu tempat, 

dimana air tidak lagi sanggup membawa partikel-partikel yang tersuspensi disebabkan 

karena kecepatan arus yang kecil, sehingga massa air  tidak cukup kuat menahan 

partikel dalam keadaan tersuspensi (Fardiaz, 1992). 

 

METODE PENELITIAN 

a. Pengambilan sampel 

 Pengambilan sampel dilakukan secara representatif.Sampel adalah sedimen yang 

terdapat dalam empat (4) kolam penampungan di TPA Muara Fajar.Dalam satu kolam, 

sedimen diambil pada 8 titik, kemudian sampel per kolam dikompositkan.Kondisi 

lingkungan sewaktu pengambilan sampel adalah setelah ± 3 hari tidak turun hujan. 

b. Pengolahan sampel 

 Sampel dikering anginkan, kemudian digerus dan diayak dengan saringan 200 

mesh.Sampel disimpan dalam botol polietilen yang bertutup. Contoh sedimen untuk uji 

logam tembaga (Cu) dan besi (Fe) didestruksi dengan  asam nitrat (HNO3), sedangkan 

untuk karbon organik  diekstraksi dengan larutan H2SO4 pekat dan K2Cr2O7 1N lalu 

direaksikan dengan BaCl2 0,5% sehingga terbentuk ion Cr
3+

. 

c. Analisis sampel 

1. Penentuan Kadar Tembaga (Cu) dan Besi (Fe) dengan Spektrofotometer 

Serapan Atom 
2 gram sampel kering diabukan dalam furnace pada suhu 500

o
C selama 2 

jam.Abu yang telah dingin kemudian ditambahkan 20 tetes akuadesdan 6-7 mL HNO3 

(1:1). Larutan diuapkan dengan hot plate dan kembali difurnace selama 1 jam pada suhu 

500
o
C. Hasil destruksi dilarutkan dalam 20 mL HCl (1:1) dan disaring dengan kertas 

Whatman 42. Filtrat dipindahkan kedalam labu ukur 100 mL lalu diencerkan dengan 
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akuades sampai tanda batas. Filtrat selanjutnya dianalisis dengan Spektrofotometer 

Serapan Atom untuk menentukan kadar logam tembaga dan besi. 

2. Penentuan Kadar Karbon Organik dengan Spektrofotometer Sinar Tampak 

Larutan untuk penentuan panjang gelombang optimumdibuat dengan 7,5 mL 

larutan standar karbon (sukrosa 50 mg/L) yang diencerkan dalam labu takar 50 mL 

(konsentrasi 7,5 ppm). 2 mL larutan standar karbon 7,5 ppm dalam erlenmeyer 

ditambahkan 5 mL K2Cr2O7 1 N dan 10 mL H2SO4 pekat. Larutan dikocok hingga 

homogen dan dibiarkan 30 menit. Ditambahkan 50 mL larutan BaCl 0,5 % untuk 

mendapatkan larutan yang jernih dan didiamkan selama satu malam. Absorbansi larutan 

standar karbondiukur dengan spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 550-

600 nm dengan interval waktu 5 menit. Digunakan akuades sebagai blanko. 

Kurva standar dibuat dengan mengambil 2,5 mL, 5 mL, 7,5 mL, 10 mL dan 12,5 

mL larutan standar karbon 50 mg/L lalu diencerkan dengan akuades pada labu takar 50 

mL (konsentrasi 2,5; 5; 7,5; 10; dan 12,5 mg/L). Masing-masing diambil 1 mL larutan 

standar karbon dan dimasukkan ke dalam erlenmeyer 100 mL. Lalu ditambahkan 5 mL 

K2Cr2O7 1 N dan 20 mL H2SO4 pekat. Larutan dikocok hingga homogen dan biarkan 30 

menit.Ditambahkan 50 mL larutan BaCl2 0,5% untuk mendapatkan larutan yang jernih 

dan diinkubasi selama satu alam. Pengukuran serapan dilakukan pada panjang 

gelombang 585 nm. 

Untukmengukur kadar karbon organik dalam sampel, 1gram sampel sedimen 

dilarutkan dengan 5 mL K2Cr207 1 N dan 10 mL H2SO4 pekat dalam 

erlenmeyer.Larutan dikocok hingga homogen dan biarkan 30 menit. Ditambahkan 50 

mL BaCl2 0,5% untuk mendapatkan larutan yang jernih dan dibiarkan semalam.Ukur 

serapan sampel pada panjang gelombang 585 nm. 

d. Analisis Data 

Parameter utama dalam penelitian ini adalah kandungan tembaga (Cu), besi (Fe), 

dan (C) karbon, sedangkan parameter pendukungnya adalah kualitas fisika sedimen 

berupa pH dan suhu. Data kandungan tembaga (Cu), besi (Fe) dan karbon (C) organik 

dianalisis secara statistik deskriptif dengan menginterpretasikan data hasil analisis 

dalam bentuk tabel, grafik dan gambar. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Hasil Analisis parameter in-situ 

Hasil analisis parameter in-situ yaitu berupa pH, dan suhu dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1: Analisis parameter in-situ pada sedimen TPA Muara Fajar. 

Kolam 
Parameter 

pH Suhu udara (
o
C) Suhu sampel (

o
C) 

I 6 6 6 

II 6 29 28 

III 6 30 29 

IV 6 31 29 
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Parameter in-situ yang di ukur berupa pH, suhu udara, dan suhu sampel. Dari 

analisis tersebut di peroleh pH sampel pada ke empat kolam penampungan air lindi 

yaitu 6 yang cenderung mendekati netral, dalam hal ini nilai pH pada sedimen air lindi 

sangat tergantung pada proses dekomposisi sampah terhadap aktivitas mikroorganisme 

yang terdapat dalam air lindi tersebut. Selain itu, pH ini juga dipengaruhi oleh 

masuknya air hujan ke dalam kolam penampungan air lindi dengan membawa senyawa-

senyawa asam yang berasal dari gas yang dihasilkan oleh sampah, misalnya sampah 

industri dan hasil pembakaran sampah. Suhu sampel pada ke empat kolam berkisar 28-

29
o
C, dan suhu udara ke empat kolam  berkisar 29-31

o
C. Hal  ini dapat disebabkan oleh 

adanya intensitas cahaya matahari yang diterima pada kondisi cuaca tersebut, mengingat 

saat pengambilan sampel  kondisi lingkungan di sekitar TPA Muara Fajar cuacanya 

cerah. 

 

b. Hasil Penentuan Tembaga (Cu) dan Besi (Fe) dengan Metode SSA 

Analisis tembaga dan besi dalam sampel sedimen yang dilakukan dengan 

Spektrofotometri Serapan Atom pada panjang gelombang 324,8 nm dan 248,3 

nm.Karbon organik dalam sedimen dianalisis dengan Spektrofotometer.Hasil analisis 

sampel seperti tertera pada Tabel 2. 

Tabel 2: Hasil analisis kandungan logam pada sedimen. 

Sampel  
Kadar total logam 

Tembaga (mg/g) Besi (mg/g) Karbon Organik (%) 

Sedimen I 0,6012 0,4552 0,0010 

Sedimen II 0,7031 0,5893 0,5586 

Sedimen III 1,2646 0,4852 0,0148 

Sedimen IV 0,1127 0,4157 0,0008 

 

Dari Tabel 2 dapat dilihat kandungan logam tembaga pada sedimen 

menunjukkan nilai yang bervariasi pada setiap kolam penampungan air lindi di TPA 

Muara Fajar. Pada kolam I kadar logam tembaga sebesar 0,6012 mg/g, kolam II sebesar 

0,7031 mg/g, kolam III sebesar 1,2646 mg/g, dan di kolam IV sebesar 0,3682 mg/g. 

Adanya kandungan logam tembaga pada ke empat kolam menunjukkan bahwa dalam 

tumpukan sampah terdapat sampah-sampah yang mengandung logam tembaga, dan 

ditemukan logam tembaga terbesar pada kolam ke tiga. Hal ini diduga karena pada saat 

pengambilan sampel aliran dari kolam satu ke kolam dua dan menumpuk pada kolam 

tiga, sehingga logam-logam itu akan mengendap di kolam tiga. Disamping itu, pada saat 

pengambilan sampel juga ditemukan banyaknya kaleng-kaleng yang terdapat disekitar 

kolam penampungan air lindi.  

Logam Cu termasuk logam berat essensial, jadi meskipun beracun tetapi sangat 

dibutuhkan manusia dalam jumlah yang kecil. Toksisitas yang dimiliki Cu baru akan 

bekerja bila telah masuk ke dalam tubuh organisme dalam jumlah yang besar atau 

melebihi nilai toleransi organisme terkait (Palar, 1994). Mengingat konsentrasi logam 

ini masih pada range ambang batas, maka sangat memungkinkan untuk bisa digunakan 

sebagai pupuk tanaman seperti tanaman hias. Menurut Peraturan Menteri Pertanian 

tentang persyaratan teknis minimal pupuk organik nomor:28/Permentan/SR.130/5/2009 
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bahwa untuk logam tembaga yang diperkenankan bisa dijadikan sebagai pupuk minimal 

0 ppm dan maksimal     5000 ppm. 

  Dalam penggunaan pupuk  logam tembaga ini mampu meningkatkan 

kandungan unsur hara dalam tanah sehingga dapat memaksimalkan penyerapan oleh 

akar tanaman. Unsur tembaga diserap oleh akar tanaman dalam bentuk Cu
2+ 

dibutuhkan 

dalam jumlah sedikit dan beberapa dalam proses oksidasi, reduksi dan pembentukan 

enzim. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat perbandingan hasil tembaga dari setiap 

kolam TPA Muara Fajar Pekanbaru. 

 

 

Gambar 1. Konsentrasi perbandingan tembaga pada setiap kolam 

 

Kandungan logam besi pada sedimen dapat dilihat pada Tabel 4.2. Dalam hal ini 

kadar logam besi pada sedimen di kolam I yaitu 0,4552 mg/g, kolam II sebesar 0,5893 

mg/g, Kolam III sebesar 0,4852 mg/g, dan kolam IV sebesar 0,4157 mg/g. Kadar besi 

terbesar terdapat di kolam dua, hal ini dapat disebabkan kuatnya arus yang mengalir ke 

kolam penampungan dengan membawa sampah-sampah berupa logam-logam yang 

teroksidasi dan mengalami korosi terlarut dengan air hujan dan masuk ke dalam kolam 

penampungan air lindi. Besarnya kadar besi pada kolam dua ini juga dikarenakan pada 

permukaan kolam terdapat sampah-sampah kaleng yang terbuat dari besi dan didukung 

banyaknya jumlah sampah yang masuk ke TPA Muara Fajar. Disamping itu, besi 

banyak digunakan sebagai bahan untuk bangunan, alat rumah tangga, dan kerajinan. 

Salah satunya adalah sebagai pembuatan paku, linggis, beton rumah dan sebagainya. 

Logam besi dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, karena logam ini masih dalam 

range ambang batas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian tentang persyaratan 

teknis minimal pupuk organik nomor:28/Permentan/SR.130/5/2009 bahwa untuk logam 

besi yang diperbolehkan digunakan sebagai pupuk minimal 0 ppm dan maksimal 8000 

ppm. Logam  besi berperan sebagai sistem enzim dalam metabolisme tanaman, 

kekurangan unsur besi ini akan menyebabkan klorotik dalam bagian tanaman yang lebih 

muda, sedangkan jaringan yang lebih tua tetap hijau. Gejala ini mula-mula timbul 

sebagai khlorosis di antara tulang daun, dalam keadaan kritis tersebar ke seluruh helai 

daun dan warnanya dapat menjadi putih (Leiwakabessy, 2003). Selain itu, logam besi 

merupakan suatu komponen dari hemoglobin, yang memungkinkan sel darah merah 

membawa oksigen dan mengantarkannya ke jaringan tubuh.  
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Kekurangan besi dalam tubuh dapat terjadi anemia yang gejalanya berupa pucat, 

kelemahan  yang disertai dengan berkurangnya kekuatan otot, dan suatu kelainan bentuk 

pada kuku yang membentuk cekung. Sedangkan kelebihan besi ini bisa menyebabkan  

racun bagi tubuh, biasanya gejala-gejala yang ditimbulkan berupa muntah, diare, dan 

kerusakan usus. Selain itu, besi juga bisa menimbulkan penyakit kanker hati, diabetes 

dan gagal jantung yang biasa berkembang menyebabkan kematian mendadak 

(Leiwakabessy, 2003). Urutan kadar logam pada sedimen dari tertinggi ke terendah 

yaitu sedimen kolam II > sedimen kolam  I > sedimen kolam IV > sedimen kolam III. 

 

 

Gambar 2. Konsentrasi perbandingan besi pada setiap kolam 

 

Dari Tabel 2 dapat dilihat kandungan karbon organik pada sedimen kolam 

penampungan air lindi TPA Muara Fajar. Pada kolam I kadar karbon organik sebesar 

0,0010% , kolam II sebesar 0,5586%, kolam III sebesar 0,0148%, dan di kolam IV 

sebesar 0,0008%. Kandungan karbon organik terbesar terdapat pada kolam II, yaitu 

sebesar 0,5586%. Sumber karbon ini berasal dari aktivitas manusia, rumah tangga dan 

industri. Salah satu  contoh sumbernya yaitu berasal dari limbah industri pengolahan 

kayu. Karbon dapat dimanfaatkan sebagai  pupuk organik, yaitu pupuk yang berasal dari 

sisa-sisa tanaman dan hewan dalam berbagai tingkat dekomposisi, campuran dari 

senyawa-senyawa yang disintesis dari hasil pelapukan baik secara kimia maupun 

biologi serta mikroorganisme, binatang kecil, dan sisa-sisa dekomposisinya. Hal ini 

didukung oleh Peraturan Menteri Pertanian tentang persyaratan teknis minimal pupuk 

organik nomor:28/Permentan/SR.130/5/2009 bahwa untuk karbon organik yang 

dibolehkan sebagai pupuk adalah ≥ 4%.  

Menurut (Diana, 2006), pupuk organik memiliki beberapa kelebihan, yaitu 

mengubah struktur tanah menjadi lebih baik sehingga pertumbuhan akar tanaman lebih 

baik, meningkatkan daya serap terhadap air sehingga tersedia bagi tanaman, dan 

memperbaiki kehidupan organisme tanah.Urutan kandungan Karbon Organik pada 

sedimen dari tertinggi ke terendah yaitu sedimen kolam II > sedimen kolam III > 

sedimen kolam I > sedimen kolam IV. 
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Gambar 3. Konsentrasi perbandingan karbon organik  pada setiap kolam 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Aurora, ER. 2009. Identifikasi Penyebaran Lindi TPA Muara Fajar dengan 

Menggunakan Metoda Geolistrik. Fakultas Teknik Universitas Riau, Pekanbaru. 

Diana, O. 2006. Perubahan Karbon Organik dan Nitrogen Total Tanah Akibat 

Perlakuan Pupuk Organik Pada Budidaya Sayuran Organk. Skripsi, Departeman 

Kimia. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Institut Pertanian 

Bogor. Bogor. 

Fardias, S. 1992. Polusi Udara. Kanisius, Yogyakarta. 

Leckie, J.O., Pacey, J.G, dan Halvadakis. 1979. Landfill Management with Moisture 

Control. Journal Environmental Division. 105 : 337-355. 

Leiwakabessy, F. M,, U. M. Wahjudin, dan Suwarno. 2003. Bahan kuliah Kesuburan 

tanah. Jurusan Tanah. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian. Bogor. 

Palar, H. 1994. Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat.PT Rineka. Jakarta. 

 

0.00%

0.10%

0.20%

0.30%

0.40%

0.50%

0.60%

Sedimen I Sedimen II Sedimen III Sedimen IV


