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Abstrak. Telah dilakukan pengukuran menggunakan metoda magnetik dan non magnetik
untuk menganalisa adanya pencemaran di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Tabalong,
Tanjung, Kalimantan Selatan. Dipilih sungai Tabalong sebagai objek penelitian karena
sungai ini juga dijadikan salah satu sumber air minum oleh PDAM Kabupaten Tabalong.
Berkaitan dengan pemanfaatan sungai ini dalam memenuhi kebutuhan hajat hidup orang
banyak, padahal sungai ini banyak dialiri lirnbah baik lirnbah rumah tangga maupun lirnbah
industri, Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan
gambaran sebaran kandungan logam berat endapan sungai sebagai indikator polusi. Dalam
penelitian ini dilakukan dengan mengukur suseptibilitas magnetik, uji XRD, serta dengan
analisa AAS. Data hasil pengukuran yang didapatkan, yaitu suseptibilitas 26,7x10-8 m3kg-1
sampai 43,6x10-8 m3kg-1 bahwa mineral magnetik yang dominan adalah amphiboles formula
Mg, Fe, Al, Silika (SiO2). Data hasil pengukuran XRD di dominasi oleh Mineral Silika. Data
hasil uji AAS nampak adanya logam berat seperti Zn,Cu,Pb,Cr, Cd, dan Hg.
Kata Kunci. Logam berat, Suseptibilitas Magnetik , XRD, AA

PENDAHULUAN
Sungai Tabalong merupakan sungai
terbesar di Kabupaten Tabalong, alirannya
sepanjang daerah Tanjung Kabupaten
Tabalong hingga Amuntai Kabupaten Hulu
Sungai Selatan. Sungai ini adalah sumber
air baku PDAM dan PERTAMINA UBEF
Tanjung. Berbagai kegiatan terdapat di
sepanjang aliran sungai Tabalong antara
lain : perumahan, industri kecil, pertanian,
perikanan memberikan kontribusi berbagai
jenis polutan yang terbawa arus ke dalam
aliran
sungai
Tabalong,
sebagian
mengalami proses pengendapan.
Sungai Tabalong mulai tercemar merkuri
seiring
dengan
banyaknya
aktifitas
penambangan emas di wilayah utara
Tabalong, Kalimantan Selatan. Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan
Daerah
(Bapedalda)
Tabalong
menyatakan hasil penelitian kandungan
merkuri Sungai Tabalong mencapai 0,1 per

milimeter
kubik,
yang
seharusnya
kandungan merkuri adalah nol. Meski
tingkat pencemaran merkuri di Sungai
Tabalong masih di bawah batas toleransi
yakni 0,4 per milimeter kubik, namun
dikhawatirkan
kandungannya
bakal
meningkat jika kegiatan penambangan emas
di daerah hulu Sungai Tabalong masih
marak [1].
Ada beberapa macam metode yang dapat
digunakan untuk mengindentifikasi adanya
unsur-unsur yang terdapat di Sungai yaitu
metode kimia dan fisika. Pada penelitian ini
yang akan dikaji sifat magnetik yakni
suseptibilitas magnetik dari endapan pasir
di sungai Tabalong dengan harapan bahwa
melalui sifat magnetiknya akan diketahui
jenis logam berat yang terkandung dalam
sedimen sungai Tabalong.
Dalam satu dekade terakhir, metoda sifat
magnetik batuan (rock magnetik methods)
telah banyak digunakan dalam kajian
tentang pencemar atau polutan lingkungan.
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Tujuan
dari
kajian
seperti
ini,
umumnya adalah untuk mengidentifikasi
mineral magnetik yang dominan pada
pencemar dan menghubungkannya dengan
sumber atau mekanisme pencemaran.
Penelitian yang pernah dilakukan oleh
Yoshida terhadap kompos tanah pertanian
yang berasal dari Tempat Pembuangan
Akhir (TPA) di Mornag, Tunisia,
menunjukkan bahwa mineral ferrimagnetik
yang berperan dalam percemaran tanah
adalah magnetite (Fe3O4) dan magnemite
(γFe2O3). Sementara itu, Kapička berhasil
mengidentifikasi
pencemaran
akibat
aktifitas industri di Taman Nasional
Republik Ceko. Penelitian ini menunjukan
bahwa mineral magnetik yang dikandung
polutan pada 160 sampel tanah adalah
magnetite. Penelitian lain yang dilakukan
oleh Urbat juga mengidentifikasi magnetite
adalah
mineral
magnetik
pembawa
pencemaran udara pada 56 sampel pinus
nigra di Jerman. Sementara itu Upik
Nurbaiti telah melakukan pengukuran
besaran suseptibilitas magnetik untuk
mengindikasi adanya pencemaran di
sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS)
Kaligarang, Semarang, Jawa Tengah. Upik
Nurbaiti mengidentifikasi adanya logam
berat
dalam
sedimen
yang
akan
menentukan kesesuaian sedimen untuk
studi lanjut magnetik lingkungan.
Mineral magnetik sebenarnya selalu ada
secara alamiah pada batuan, tanah, atau
endapan sedimen, meskipun secara
kuantitatif kelimpahannya cukup kecil yaitu
sekitar 0.1 % dari massa total batuan atau
endapan. Oleh karena itu dilakukan
penelitian tentang pencemaran logam berat
pada sedimen sungai sepanjang daerah
aliran sungai Tabalong.
METODE PENELITIAN
Sampel pasir sedimen sungai Tabalong
yang di ambil adalah 5 sampel sedimen
dasar untuk analisa suseptibilitas magnetik,
5 sampel sedimen dasar untuk analisa XRD,
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Gambar 1. Lokasi Pengambilan sampel
dan 5 sampel sedimen dasar untuk analisa
AAS serta 5 sampel sedimen terlarut untuk
analisa suseptibilitas magnetik, 5 sampel
sedimen terlarut untuk analisa XRD (X Ray
Difraction), dan 5 sampel sedimen terlarut
untuk analisa AAS (Atomic Absorption
Spectrocopy). Sehingga total keseluruhan
sampel yang di ambil ada 30 sampel pada 5
titik sampel.
Penentuan titik sampel berdasarkan pada
sekitar titik sampel pemukiman penduduk,
usaha kecil yang dianggap sebagai
penyumbang logam berat dan dengan dekat
pipa penyedot untuk air baku PDAM.
Pengukuran
dengan
menggunakan
matoda magnetik dilakukan dengan
mengukur nilai suseptibilitas magnetik
sampel. Pengukuran ini dilakukan dengan
menggunakan
peralatan
Bartingtong
magnetic susceptibility meter MS2 yang
terhubung
dengan
sensor
MS2B
menggunakan kabel co-axial. Sampel ini
ditempatkan di dalam sensor MS2B yang
diletakkan sejajar dengan sumbu coil
sensor.
Prosedur non magnetik dilakukan dengan
menggunakan metoda AAS dan XRD.
Analisis logam berat untuk sampel sedimen
dengan metoda AAS dilakukan dengan
ekstraksi asam[8].
Sebelum ekstraksi,
dilakukan pengukuran berat kering sampel,
dimana
sampel
dipanaskan
hingga
temperature 60°C. Temperatur tersebut
dibuat tidak terlalu tinggi untuk mencegah
penguapan logam berat. Berat konsentrasi
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logam berat dalam sampel diukur setelah
proses preparasi (ekstraksi) dengan
penambahan 10 ml aqua regia (3 bagian
HNO3 + 1 bagian HCl) pada ±D 2 gram
sampel dan ditutup dengan gelas arloji.
Setelah sampel larut, dilakukan penambahan
H2O2. Pada akhir proses ekstraksi tersebut,
dilakukan penyaringan larutan sampel ke
dalam labu takar 50 ml, diencerkan hingga
mencapai tanda 50 ml. Pengukuran dengan
menggunakan metoda XRD dilakukan
dengan cara sampel kering diletakkan pada
sample holder. Setiap wadah mengandung
sedimen yang mengandung mineral
sedimen dengan massa sekitar 2 gram.
Sampel yang berupa sedimen diletakkan
pada sample holder untuk kemudian siap
diuji dengan XRD.
HASIL DAN PEMBAHASAN

materi terhadap medan magnetik. Hasil
pengukuran suseptibilitas magnetic pada 10
sampel, 5 sampel sedimen dasar dan 5
sampel sedimen terlarut pada 5 titik yang
berbeda dapat dilihat dalam tabel 1.
Pada tabel 1 terlihat bahwa 10 sampel
tersebut di dominasi oleh mineral
amphiboles dengan formula Mg, Fe, Al,
Silika (SiO2) . Data di atas terlihat bahwa
logam berat yang terkandung dalam
sedimen sungai Tabalong baik sedimen
dasar maupun sedimen terlarut adalah Fe.
Fe tersebut berikatan dengan logam berat
Pb, Cd, Cu, Zn, Cr, dan Hg yang tidak
terdeteksi dalam pengukuran suseptibilitas
magnetik.
Pola sebaran nilai suseptibilitas
magnetik dalam sedimen dasar adalah pada
bagian hulu sungai relatif tinggi dan
semakin ke hilir sungai semakin menurun.
Hal ini di duga karena sebagian besar
mineral mengendap terlebih dahulu dan
melarut kebagian hilir hanya sebagian kecil
saja. Sementara pola sebaran suseptibilitas
magnetik dalam sedimen terlarut adalah
pada bagian hulu sungai relatif tinggi dan
semakin ke hilir sungai semakin menurun.
Hal ini di duga karena sebagian besar
mineral mengendap terlebih dahulu dan
melarut kebagian hilir hanya sebagian kecil
saja. Nilai suseptibilitas tertinggi berada
pada 3 titik, hal ini di duga karena adanya
andil dari penduduk sekitar.

Pengukuran suseptibilitas magnetik pada
sedimen dasar dan sedimen terlarut pada
sungai tabalong di lakukan dengan
menggunakan bartington suseptibilitas
magnetic. Hal ini di lakukan untuk
penentuan jenis logam berat yang
terkandung dalam sedimen dasar maupun
sedimen terlarut serta mendapatkan
gambaran sebaran nilai suseptibilitas
magnetik. Penentuan nilai suseptibilitas
magnetik ini di dasarkan atas bahwa setiap
materi akan memiliki nilai suseptibilitas
yang berbeda. Suseptibilitas adalah respon
Tabel 1. Hasil Pengukuran suseptibilitas magnetik sampel dari Sungai Tabalong Kalsel
No
Nama
χLF (10-8 Mineral/Material
Formula
3
Sampel
m /Kg)
1
ST1
41,5
Amphiboles
Mg, Fe, Al, Silika (SiO2)
2
ST2
39,8
Amphiboles
Mg, Fe, Al, Silika (SiO2)
3
ST3
43,6
Amphiboles
Mg, Fe, Al, Silika (SiO2)
4
ST4
26,7
Amphiboles
Mg, Fe, Al, Silika (SiO2)
5
ST5
42,2
Amphiboles
Mg, Fe, Al, Silika (SiO2)
6
SD1
37,3
Amphiboles
Mg, Fe, Al, Silika (SiO2)
7
SD2
48,4
Amphiboles
Mg, Fe, Al, Silika (SiO2)
8
SD3
41,7
Amphiboles
Mg, Fe, Al, Silika (SiO2)
9
SD4
47,1
Amphiboles
Mg, Fe, Al, Silika (SiO2)
10
SD5
49,8
Amphiboles
Mg, Fe, Al, Silika (SiO2)
Ket : ST : Sedimen terlarut
SD: Sedimen Dasar
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Pengukuran sampel dengan metoda non
magnetik yang pertama adalah dengan
menggunakan XRD. Hasil pengukurannya
dapat dilihat pada tabel 2.
Dari table 2, semua sampel
mengandung silika dan logam berat yang
ada dalam sampel bukan logam berat
murni atau tunggal akan tetapi logam berat
yang berikatan dengan unsur lain sehingga
membentuk mineral. Misalnya pada ST1
terdapat CsLaTe3Zn dan SD1 terdapat
A2O8SrZn2 .
Pengukuran sampel dengan metoda non
magnetik keduanya adalah dengan AAS.
Prinsip dasar dalam AAS yaitu terjadinya
interaksi antara energi dengan atom bebas,
maksudnya adalah atom bebas berinteraksi
dengan berbagai bentuk energi seperti
energi
termis
(panas),
energi
elektromagnetik, energi kimia dan energi
listrik. Interaksi ini menimbulkan prosesproses
dalam
atom
bebas
yang
menghasilkan
absorbsi
dan
emisi
(pancaran) radiasi dan panas. Radiasi yang
dipancarkan ini adalah khas, karena
mempunyai panjang gelombang yang
karakteristik untuk atom bebas tersebut [9].
Tabel 2. Hasil XRD sampel dari Sungai
Tabalong Kalsel
NO

SAMPEL

1

ST1

2

ST2

3

ST3

4

ST4

5

ST5

6

SD1

7

SD2

MINERAL
SiO2, Bi2PbS4,
CsLaTe3Zn, AlO4P,
ClMgO8,
SiO2, Cu2O,
Ba3Cr4F20Na2,
CsO4PZn, F9Fe2NaPb
SiO2, Cr, CuO7V2,
Cu2O, MgO,
Fe0.4Mg0.6O,
SiO2, Cu2O,
Cu3H4I6O20, CuF,
SiO2, MgO, Cr2F5,
Cr0.761O6Ta2.033,
Br2Cr24K2O56Si16,
SiO2,, A2O8SrZn2,
Cr2F5,As8Hg3S20SbTl4,
SiO2, Cu2O, FeGa12Ho4,
MgO, Fe0.4Mg0.6O
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8

SD3

9

SD4

10

SD5

SiO2, CrCs2I2O12U,
BaCuF2O3, Cr5F17Rb2,
Fe0.44Mg0.56O3Si,
SiO2,
Ag0.5Cu3Mo2.5O12V0.5,
BaCuF2O3,
SiO2, CaCuO7V2,
CrCsI2O12U, Cu2O,
Cr2F5, FeGa12Ho4,

Adanya absorbsi atau emisi radiasi
disebabkan
karena
adanya
transisi
elektronik, yaitu perpindahan elektron
dalam atom, dari tingkat energi yang satu
ke tingkat energi yang lain.
Pada tabel 4 terlihat bahwa konsentrasi
logam berat Pb yang terdapat di sedimen
dasar dari titik 1 hingga titik 5 berkisar dari
14,47 ppm hingga 18,57 ppm dan
konsentrasi tertinggi adalah 18,57 pada titik
4. Konsentrasi logam berat Pb yang
terdapat di sedimen terlarut dari titik 1
hingga titik 5 berkisar dari 9,23 ppm hingga
22,40 ppm dan konsentrasi tertinggi adalah
22,40 pada titik 4. Rata-rata konsentrasi Pb
dalam sedimen
terlarut lebih besar
dari sedimen dasar. Konsentrasi Pb di
sungai Tabalong dalam keadaan aman.
Pertambangan pasir memberi pengaruh
pada tingginya konsentrasi Pb, perbaikan
mesin penyedot pasir dan pengisian bahan
bakar (tetra etil timbal). Konsentrasi ini
berada dalam keadaan aman, yang mana
konsentrasi Pb dalam perairan tawar
maksimal 27 mg/l atau 27 ppm.
Konsentrasi logam berat Cu yang
terdapat di sedimen dasar dari titik 1 hingga
titik 5 berkisar dari 13 ppm hingga 21,1
ppm dan konsentrasi tertinggi adalah 21,1
ppm pada titik 2. Konsentrasi logam berat
Cu yang terdapat di sedimen terlarut dari
titik 1 hingga titik 5 berkisar dari 5,00 ppm
hingga 27,17 ppm dan konsentrasi tertinggi
adalah 27,17 ppm pada titik 1 dan 4. Ratarata konsentrasi Cu dalam sedimen terlarut
dan sedimen dasar pada sungai Tabalong
masih dalam keadaan aman. Logam
tembaga (Cu) merupakan salah satu
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Tabel 3. Hasil analisa serapan spektrum serapan atom (AAS) Sampel dari sungai Tabalong
kalsel
PARAMETER
NO
SAMPEL Pb(ppm) Cd(ppm) Cu(ppm) Zn(ppm) Cr(ppm) Hg(ppm)
1. ST1
19,67
1,1
27,17
72,33
21,4
0,0000122
2. ST2
9,23
0,77
5
18,13
5,4
0,0000144
3. ST3
14,5
0,9
14,6
34,37
11,37
0,00002
4. ST4
22,4
1,07
27,17
62,67
21,7
0,0000086
5. ST5
16,37
1,07
18,07
52,67
14,8
0,0000095
6. SD1
0,000001
15,43
0,8
19
46,67
11,37
7. SD2
18,57
1,13
21,1
57
13,97
0,0000146
8. SD3
14,47
0,9
13
42
11,53
0,0000204
9. SD4
14,93
0,77
17,2
35,5
10,93
0,0000174
10. SD5
16,17
1
14,87
33,27
15,4
0,000015
logam esensial yang diperlukan makhluk
hidup. Cu banya terdapat dalam air, tanah,
dan udara baik dalam bentuk ion maupun
persenyawaan. Semakin meningkatnya
aktifitas dan tuntutan kesejahteraan
manusia akan berdampak pada peningkatan
pencemaran berbagai logam berat di
antaranya adalah Cu. Sumber penyumbang
pecemaran logam berat Cu dapat berasal
dari penggunaan pestisida berlebihan.
Konsentrasi ini berada dalam keadaan aman
yang mana konsentrasi Cu dalam sedimen
maksimal 49,98 ppm.
Konsentrasi logam berat Cd yang
terdapat di sedimen dasar dari titik 1 hingga
titik 5 berkisar dari 0,8 ppm hingga 1,13
ppm dan konsentrasi tertinggi adalah 1,13
pada titik 2. Konsentrasi logam berat Cd
yang terdapat di sedimen terlarut dari titik 1
hingga titik 5 berkisar dari 0,7 ppm hingga
1,10 ppm dan konsentrasi tertinggi adalah
1,10 pada titik 1. Logam Cd biasa
digunakan untuk pelapis karena sifatnya
sebagai anti korosif. Konsentrasi Cd ini
diduga akibat telah terjadi pengendapan
bersama partikel-partikel tersuspensi yang
cendrung mengikat unsur logam berat dan
mengendapkannya ke sedimen. Konsentrasi
ini berada dalam keadaan aman yang mana
konsentrasi Cd dalam sedimen maksimal 31
ppm.
Konsentrasi logam berat Cr yang
terdapat di sedimen dasar dari titik 1 hingga

titik 5 berkisar dari 10,93 ppm hingga 15,4
ppm dan konsentrasi tertinggi adalah 15,4
ppm pada titik 5. Konsentrasi logam berat
Cr yang terdapat di sedimen terlarut dari
titik 1 hingga titik 5 berkisar dari 5,40 ppm
hingga 21,70 ppm dan konsentrasi tertinggi
adalah 21,70 ppm pada titik 4. Konsentrasi
ini berada dalam keadaan aman yang mana
konsentrasi Cr dalam sedimen maksimal 76
ppm.
Konsentrasi logam berat Zn yang
terdapat di sedimen dasar dari titik 1 hingga
titik 5 berkisar dari 42 ppm hingga 57
ppm dan konsentrasi tertinggi adalah 57
ppm pada titik 2. Konsentrasi logam berat
Zn yang terdapat di sedimen dasar dari titik
1 hingga titik 5 berkisar dari 18,13 ppm
hingga 62,67 ppm dan konsentrasi tertinggi
adalah 62,67 ppm pada titik 4. Logam berat
Zn adalah logam berat yang konsentrasi
tertinggi pada penelitian ini, hal ini diduga
karena banyaknya pembangunan seperti
rumah maupun ruko atau bangunan lain
yang
mana
beberapa
bangunan
menggunakan seng yang mana beberapa
serpihan terjatuh atau dibuang ke sungai.
Konsentrasi logam berat Zn ini juga diduga
disumbang oleh sampah-sampah rumah
tangga seperti sampah baterai atau
komponen elektronik lain. Konsentrasi ini
berada dalam keadaan aman yang mana
konsentrasi Zn dalam sedimen maksimal
140 ppm.
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2.

Gambar 2.
Konsentrasi logam berat
dalam sedimen dasar (SD1, SD2, SD3, SD4
dan SD5)
Konsentrasi merkuri (Hg) baik di
sedimen dasar ataupun sedimen terlarut
konsentrasinya sangat kecil yakni hanya
berkisar dari <0,000001 ppm – 0,0000204
ppm. Dengan kata lain konsentrasi Hg
berada dalam batas aman khususnya pada
titik-titik sampel.

Pb (ppm)
Cd (ppm)

3.

didominasi oleh mineral amphiboles
dengan formula Mg, Fe, Al, Silika
(SiO2). Berdasarkan XRD di dominasi
oleh mineral silika dan logam berat
lain yang berikatan dengan unsur lain.
Konsentrasi logam berat nampak
terlihat pada analisa AAS di mana
dalam sedimen dasar pada Pb, Cd, Cu,
Zn, Cr, Hg berturut-turut adalah 18,57
ppm, 1,13 ppm, 21,1 ppm, 46, 67 ppm,
15,4 ppm, dan 0,000015 ppm.
Konsentrasi logam berat dalam
sedimen terlarut pada Pb, Cd, Cu, Zn,
Cr, dan Hg berturut-turut adalah 22,4
ppm, 1,07 ppm, 27,17 ppm, 72,33
ppm, 21,7 ppm, dan 0,0002. Dimana
konsentrasi-konsentrasi tersebut masih
berada dalam batas aman.
Sebaran nilai suseptibilitas magnetik
pada sedimen dasar maupun sedimen
terlarut adalah pada bagian hulu sungai
relatif tinggi dan semakin ke hilir
sungai semakin menurun. Namun pada
sedimen terlarut nilai suseptibilitas
tertinggi berada di bagian tengah
sungai pada titik pengambilan sampel.

Cu (ppm)
Zn (ppm)

UCAPAN TERIMA KASIH

Cr (ppm)
Hg (ppm)

Gambar 3. Konsentrasi logam berat dalam
sedimen dasar (ST1, ST2, ST3, ST4 dan
ST5)
KESIMPULAN
Hasil pengukuran dan analisa beberapa
parameter pada sampel sedimen dasar dan
sedimen terlarut di daerah aliran sungai
tabalong
di
Kabupaten
Tabalong
Kalimantan Selatan menunjukan bahwa :
1. Berdasarkan
hasil
pengukuran
suseptibilitas magnetik tidak terlihat
adanya logam berat sebab berdasarkan
hasil pengukuran suseptibilitas sampel
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