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ABSTRAK 

 

ANALISIS PERBANDINGAN KANDUNGAN LOGAM BERAT 

TEMBAGA (Cu) DAN BESI (Fe) PADA AIR TANAH DAN AIR 

MINUM DALAM KEMASAN DI KECAMATAN SUKARAME 

BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh  

Komala Sari 

1711060200 

 

Air adalah salah satu kebutuhan pokok makhluk hidup, 

pencemaran lingkungan berdampak buruk juga pada penurunan 

kualitas air. Air minum yang baik harus memenuhi persyaratan baku 

mutu yang telah ditetapkan oleh PERMENKES RI no. 

429/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan air minum yang 

meliputi biologi, kimiawi dan fisik. Air dapat tercemar logam berat 

seperti Fe dan Cu, walau dalam jumlah tertentu dibutuhkan oleh 

tubuh, namun jika berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar logam berat Fe dan 

Cu yang terkandung dalam air tanah dan Air Minum Dalam Kemasan 

(AMDK) di Kecamatan Sukarame. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif deskriptif. Pengambilan sampel dalam penelitian 

ini ialah dengan metode random sampling. Populasi dari penelitian ini 

ialah air tanah dan AMDK yang ada di Sukarame, sampel terdiri dari 

5 merk AMDK dan 13 sampel air tanah dari setiap lingkungan yang 

ada di Sukarame. Hasil dari penelitian ini ialah didapatkan dua sampel 

air tanah dengan kandungan Fe yang melebihi nilai ambang batas 

yang telah ditentukan. Untuk kandungan Cu masih memenuhi standar 

baku mutu yang ditentukan. 

 

Kata kunci : AMDK, Air Tanah, Logam Berat, Pencemaran. 
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MOTTO 

 

                       

                      

        

Artinya : “(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan 

bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang 

menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan 

dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki 

untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan 

tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu 

mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 22) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Proposal ini berjudul “Analisis Perbandingan Kandungan 

Logam Berat Tembaga (Cu) dan Besi (Fe) pada Air Tanah dan 

Air Minum dalam Kemasan”.  Untuk memperjelas maksud dari 

judul tersebut, maka perlu adanya penegasan judul sebagai berikut :  

1. Analisis adalah penyelidikan suatu perbuatan untuk 

mengetahui yang sebenarnya.
1
 

2. Perbandingan adalah perbedaan atau kesamaan antara dua 

hal.
2
 

3. Kandungan adalah zat yang termuat di dalamnya.
3
 

4. Logam berat adalah unsur logam dengan jumlah molekul 

yang tinggi dan membahayakan kesehatan manusia.
4
 

5. Tembaga (Cu) adalah salah satu logam dalam tabel periodik 

dengan nomor atom 29 dan merupakan konduktor yang baik 

setelah perak.
5
 

6. Besi (Fe) adalah salah satu logam esensial yang sifatnya 

kurang stabil dan terdapat dalam kerak bumi sebagai mineral 

makro.
6
 

                                                             
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia [Online]” 

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>. Diakses pukul 15.11 03 November 

2020 
2Ibid., Diakses pukul 15.14 03 November 2020 
3Ibid., Diakses pukul 15.18 03 November 2020  
4Isna Syauqiah, Mayang Amalia, dan Hetty A Kartini, “Analisis Variasi 

Waktu dan Kecepatan Pengaduk  pada Proses Adsorpsi Limbah Logam Berat dengan 

Arang Aktif,” Info Teknik 12, no. 1 (2011) hlm : 15. 
5Atriyon Julzarika, “Penginderaan Jauh untuk Pendeteksian Awal Potensi 

Tembaga di Sumbawa,” RISET Geologi dan Pertambangan 28, no. 1 (2018): 77, 

https://doi.org/10.14203/risetgeotam2018.v28.434. 
6 Suryaningsih, Irwan Said, dan Nurdin Rahman, “Analisis Kadar Kalsium 

(Ca) dan Besi (Fe) dalam Kangkung Air (Ipomeae Aquatica Forsk) dan Kangkung 

Darat (Ipomeae Reptan Forsk) Asal Palu,” Jurnal Akademika Kimia 7, no. 3 (2018): 

131, https://doi.org/10.22487/j24775185.2018.v7.i3.11908. 



 2 

7. Air tanah adalah salah satu sumber air yang melalui 

penyaringan alami di tanah dan sedimen.
7
 

8. Air minum dalam kemasan adalah air yang dikemas  dapat 

langsung diminum dan sudah mendapat izin dari Badan 

Pegawas Obat dan Makanan (BPOM).
8
 

 

B. Latar Belakang 

Pencemaran lingkungan ialah perubahan lingkungan yang bersifat 

merugikan akibat masuknya zat polutan.
9
Semakin padatnya penduduk 

di perkotaan,sesuai dengan data yang dihimpun dari Badan Pusat 

Statistik Bandar Lampung jumlah penduduk yang ada di Lampung 

mencapai 9juta jiwa, hal ini mengakibatkan semakin tinggi pula 

kebutuhan manusia akan air bersih terutama air minum terus 

meningkat.
10

Naluri manusia untuk bertahan hidup di bumi seringkali 

merugikan lingkungan. Pembangunan industri dan pembuangan 

sampah yang tidak diperhatikan akan merusak lingkungan. Akibat dari 

pencemaran lingkungan dapat dirasakan secara langsung ataupun 

tidak langsung melalui udara, tanah, dan air.
11

Hal ini dijelaskan dalam 

firman Allah Q.S. Ar-Rum ayat 41, yakni : 

                                                             
7Aang Panji Permana, “Analisis Kedalaman dan Kualitas Air Tanah di 

Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo Berdasarkan Parameter Fisika dan Kimia,” 

Jukung Jurnal Teknik Lingkungan 5, no. 1 (2019): 46. 
8Kuntum Khaira, “Analisis Kadar Tembaga (Cu) dan Seng (Zn) dalam Air 

Minum Isi Ulang Kemasan Galon di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah 

Datar,” Sainstek : Jurnal Sains dan Teknologi 6, no. 2 (2014): 117. 
9
Nur Islam dan Yossa Istiadi, “Hubungan Antara Pengetahuan Pencemaran 

Lingkungan dan Kecerdasan Emosional dengan Partisipasi Ibu Rumah Tangga dalam 

Menjaga Kesehatan Lingkungan,” Jurnal Pendidikan Lingkungan Hidup 5, no. 1 

(2017): 12. 
10Rosmidah Hasibuan, “Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga 

Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup,” Jurnal Ilmiah “Advokasi” 04, no. 01 

(2016): 43. 
11

Nur Islam dan Istiadi, “Hubungan Antara Pengetahuan Pencemaran 

Lingkungan dan Kecerdasan Emosional dengan Partisipasi Ibu Rumah Tangga dalam 

Menjaga Kesehatan Lingkungan.”Jurnal Pendidikan Lingkungan Hidup 05, no. 01 

(2017): 12 
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 ”Telah tampak kerusakkan di darat dan di laut disebabkan 

karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendakiagar mereka 

merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 

kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S. Ar-Rum [30] : 41). 

 

 Allah SWT. dalam ayat tersebut mengatakan bahwa segala 

kerusakkan yang ada di muka bumi ini tidak lain adalah ulah dari 

tangan-tangan manusia yang tidak bisa menjaga lingkungannya. 

Semua musibah, kerusakkan, dan penyakit yang terjadi di muka bumi 

ini merupakan hukuman bagi manusia akibat dari perbuatan maksiat 

yang dilakukan, dan itu semua diharapkan menjadi pelajaran bagi 

manusia agar selalu mengerjakan perintah dan meninggalkan segala 

larangan-Nya. Allah akan membalas semua perbuatan baik dan buruk 

seadil-adilnya.  

Air adalah salah satu kebutuhan pokok manusia dan makhluk 

hidup lainnya. Tanpa air manusia tidak akan bisa hidup dan aspek 

kehidupan yang lain tidak akan berlangsung.
12

Pertumbuhan penduduk 

yang kian meningkat pesat ini membuat kebutuhan masyarakat akan 

air bersih meningkat juga terutama untuk air minum.
13

Salah satu sifat 

unik air ialah mudah melarutkan zat-zat tertentu, baik dari fasa padat, 

cair, atau mikroorganisme. Jika zat yang dilarutkan tidak 

membahayakan kesehatan ketika dikonsumsi, maka air tersebut 

dikatakan air bersih, sebaliknya, jika zat terlarut di atas Nilai Ambang 

                                                             
12

Zaulfikar Abbas dan Muhamad Reza, “Analisa Kandungan Pb dan Fe 

pada Air Minum dalam Kemasan (AMDK) Produksi Pantai Barat Selatan Aceh,” 

Jurnal Optimalisasi 3, no. 5 (2018): 117, https://doi.org/10.35308/jopt.v3i5.276. 
13

Ivan Andriansyah, Anne Yuliantini, dan Avita Rischa Yunita, “Analisis 

Cemaran Logam Berat Tembaga (Cu) pada AMDK dan AMIU di Daerah 

Panyalieukan dengan Menggunakan SSA,” Jurnal Kimia Riset 4, no. 1 (2019): 90, 

https://doi.org/10.20473/jkr.v4i1.13192. 
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Batas (NAB), maka air tersebut dikategorikan tercemar dan tidak 

layak konsumsi. NAB air minum sudah ditentukan dalam peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
14

 

Pengadaan air bersih untuk keperluan sehari-hari terutama air 

minum harus sesuai dengan standar kesehatan yang tertulis di 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES RI) 

No. 429/MENKES/PER/IV/2010, yang meliputi persyaratan fisika, 

kimia, dan biologi.Masyarakat biasanya mengkonsumsi Air Minum 

dalam Kemasan (AMDK), selain karena dianggap lebih higienis juga 

lebih prakis dibawa kemanapun.
15

 Namun karena harganya yang 

cukup mahal, maka sebagian masyarakat lebih memilih untuk 

menggunakan air tanah dengan cara menggali atau mengebor tanah 

untuk mendapatkan sumber air bersih. 

Pencemaran lingkungan berdampak buruk juga pada kualitas air. 

Air tanah bisa terkena dampak pencemaran logam berat, walau logam 

dibutuhkan juga oleh tubuh dalam jumlah tertentu, namun jika 

berlebihan maka akan berdampak buruk pada kesehatan.
16

 Contoh 

logam yang biasa terlarut dalam air, misalnya besi (Fe) dan tembaga 

(Cu). 

Air yang mengandung besi dengan kadar tinggi akan terasa mual 

saat diminum dan menimbulkan risiko kesehatan seperti gangguan 

ginjal, hati, pigmentasi kulit akibat tidak tereskresinya zat besi, 

dangangguan lainnya.
17

 Tembaga juga memiliki toksisitas yang tinggi 

                                                             
14Femi Earnestly, “Analisis Kadar Klorida, Amoniak di Sumber Air Tanah 

Universitas Muhammadiyah Sumber Padang,” Analisis Kadar Klorida, Amoniak di 

Sumber Air Tanah Universitas Muhammadiyah Sumbar Padang 4, no. 2 (2018): 89. 
15

Fitri Mairizki, “Analisis Kualitas Air Minum Isi Ulang di Sekitar Kampus 

Universitas Islam Riau,” Jurnal Katalisator 2, no. 1 (2017): 10, 

https://doi.org/10.22216/jk.v2i1.1585. 
16

Kuntum Khaira, “Analisis Kadar Tembaga (Cu) dan Seng (Zn) dalam Air 

Minum Isi Ulang Kemasan Galon di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah 

Datar,” Sainstek : Jurnal Sains Dan Teknologi 6, no. 2 (2014): 117, 

http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/sainstek/article/view/111. 
17

Ernita Silviana dkk., “Analisis Logam Besi (Fe) dalam Air  PDAM di 

Kabupaten Pidie Jaya Menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom,” Jurnal 

Serambi Engineering 5, no. 3 (2020): 1196, https://doi.org/10.32672/jse.v5i3.2142. 
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jika tidak dieksresikan oleh tubuh dalam jangka waktu yang lama. 

Dalam jumlah yang cukup tembaga berperan penting dalam proses 

metabolisme, namun jika terlalu banyak beresiko mengakibatkan 

kerusakan jaringan hati dan ginjal.
18

 

Kecamatan Sukarame adalah bagian dari wilayah kota Bandar 

Lampung yang terletak di ujung timur Bandar Lampung. Berdasarkan 

data yang dihimpun oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Bandar 

Lampung, Kecamatan Sukarame adalah salah satu Kecamatan yang 

padat penduduk dengan jumlah penduduk mencapai 61.130 jiwa pada 

tahun 2019. Padatnya penduduk sehingga dapat menjadi potensi 

tercemarnya air tanah  akibat dari sampah rumah tangga yang 

dibuang. Berdasarkan letak geografisnya Sukarame merupakan 

wilayah dengan tanah liat yang berwarna keabu-abuan yang 

merupakan salah satu tanah yang kaya akan mineral seperti Cu dan Fe.  

Air di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung juga sudah 

mengalami pencemaran logam berat Fe ini. Hal ini telah dilakukan 

penelitian oleh Mariyam dkk (2018) dengan mengambil sampel air 

sumur gali di Kecamatan Sukarame. Sampel air diambil dari sumur 

gali warga yang dicurigai mengandung kadar besi ditandai dengan 

adanya bercak kuning atau putih pada dinding kamr mandi, yang 

kemungkinan besi berasal dari lingkungan dan juga kandungan besi 

yang ada di alam yang terlarut dalam air tersebut.  Hasilnya, 

ditemukan kandungan logam sebanyak 1,54mg/L dari sampel yang 

diuji. Kandungan tersebut jauh di atas baku mutu kualitas air minum 

yang telah ditentukan oleh PERMENKES RI no 

492/MENKES/PER/IV/2010 yaitu 0,3mg/L,sehingga air tersebut 

berisiko mengganggu kesehatan jika dikonsumsi dalam jangka yang 

lama.
19

 Pada penelitian sebelumnya oleh Putri dan Dwi (2019) 

                                                             
18

Ailsa Devina Rosahada, Budiyono, dan Nikie Astorina Yunita Dewanti, 

“Biokonsentrasi Logam Berat Tembaga (Cu) dan Pola Konsumsi Ikan Mujair di 

Wilayah Danau Rawapening,” Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) 6, no. 6 

(2018): 2. 
19

Mariyan Arzenius Situmorang, dkk, “Penurunan Kadar Besi (Fe) dengan 

Menggunakan Metode AeratorPneumatic System pada Air Sumur Gali (Studi Kasus : 

di Desa Sukarame Bandar Lampung.” Jurnal MAhasiswa Teknik 1, no. 1, (2018) : 46 

 



 6 

ditemukan kandungan Cu pada air tanah di Kepulauan Riau, walaupun 

nilai tersebut masih di bawah ambang batas, namun ditakutkan dalam 

jangka waktu yang lama akan terakumulasi dan berbahaya bagi 

masyarakat.  

Kandungan Fe juga ditemukan di dalam AMDK seperti yang 

sudah dilakukan penelitian oleh Zulfikar Abbas (2018) di Aceh, 

menunjukkan salah satu sampel air minum menganduk konsentrasi 

logam Fe di atas nilai ambang batas yaitu 1,5mg/L, konsentrasi 

tersebut jauh di atas nilah ambang batas yaitu 0.3 mg/L. Logam Cu 

juga ditemukan di AMDK seperti penelitian yang sudah dilakukan 

oleh Ivan (2019), dimana hasilnya ialah kandungan logam Cu hampir 

mendekati nilai ambang batas. Padahal sudah ada regulasi yang jelas 

dalam proses pembuatan AMDK namun pada kenyataannya logam 

berat masih terkandung di dalamnya.  

Berdasarkan penjelasan di atas,maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang Analisis Perbandingan Kandungan 

Logam Berat Tembaga (Cu) dan Besi (Fe) pada air Tanah dan Air 

Minum dalam Kemasan.  

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasakan latar belakang yang telah dijelaskaan di atas, maka 

dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :  

1. Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi mengakibatkan 

kebutuhan manusia akan air bersih yang terus meningkat. 

2. Kualitas air yang menurun akibat dari pencemaran 

lingkungan yang berasal dari pembuangan limbah industri 

yang dibuang  sembarangan. 

3. Air minum yang tercemari logam berat di atas  nilai ambang 

batas berbahaya bagi kesehatan tubuh. 

 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, batasan masalahnya 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini fokus pada kualitas air tanah dan Air Minum 

dalam Kemasaan (AMDK) sebagai sumber air minum. 

2. Sampel terdiri dari 13 sampel Air tanah yang diambil 

langsung dari sumur warga di sekitar aliran sungai yang 
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tercemar, dan 5 sampel AMDK dari perusahaan yang 

diproduksi di Lampung.  

3. Dalam penelitian ini kadar logam yang akan diteliti ialah 

Tembaga (Cu) dan Besi (Fe). 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini ialah sebagai berikut : 

1. Berapa jumlah kadar logam berat Cu dan Fe yang terkandung 

dalam air tanah dan AMDK? 

2. Apakah kandungan Cu dan Fe pada AMDK dan air tanah di 

Kecamatan Sukarame sudah memenuhi ketentuan 

PERMENKES no. 429 tahun 2010? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui jumlah kadar logam berat Cu dan Fe yang 

terkandung dalam air tanah dan AMDK. 

2. Untuk mengetahui hasil analisis kandungan Cu dan Fe pada 

air tanah dan AMDK di Kecamatan Sukarame sudah 

memenuhi syarat atau belum sesuai PERMENKES 429 tahun 

2010. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut : 

1. Untuk masyarakat, dapat menjadi tambahan informasi 

tentang kadar logam berat Cu dan Fe yang terkandung dalam 

air tanah dan AMDK yang biasa dikonsumsi sehari-hari. 

2. Untuk peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi untuk 

pengembangan penelitian yang serupa tentang pencemaran 

logam berat pada air tanah dan AMDK. 

3. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang pencemaran air dan dapat menjadi 

sarana perkembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis 

dapat di ajarakan di bangku sekolah ataau perkuliahan.  
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4. Untuk referensi bahan ajar tentang pencemaaran lingkungan 

terutama pencemaran air bagi mahasiswa Pendidikan 

Biologi semester 4.  

 

G. Kajian Peneliti Terdahulu yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian penulis pernah 

dilakukan di AMDK yang ada di daerah Panyalieukan oleh Ivan dkk, 

bahwa logam berat Cu ditemukan di AMDK dengan kadar 0,00100 – 

0,00192 bpj. Kadar tersebut tidak melebihi SNI 01-3553 2006 yaitu 

0,5 bpj. Namun, jika logam tersebut terakumulasi dalam waktu yang 

lama akan berbahaya bagi kesehatan, sehingga sangat dibatasi 

jumlahnya.
20

 

Penelitian serupa tentang Cu juga dilakukan pada air tanah di 

Kepulauan Riau oleh Putri & Dwi, dengan hasil kadar Cu 0,015 mg/L. 

Jumlah tersebut masih aman dikonsumsi, tetapi Cu akan terakumulasi 

di dalam tubuh dan akan membahayakan kesehatan.
21

 

Penelitian yang relevan tentang kandungan Fe dalam AMDK 

dilakukan oleh Zulfikar Abbas di Aceh, dan hasil menunjukkan salah 

satu dari sampel air minum berada di atas ketentuan yang diizinkan 

oleh Permenkes yaitu 1,5 mg/L dan hal ini tentu berbahaya untuk 

dikonsumsi.
22

 Fe juga ditemukan di air tanah seperti penelitian yang 

telah dilakukan oleh Arif & Marizki di Riau, ditemukan kandungan Fe 

diatas ketentuan baku mutu air bersih yaitu 1,2-2,2 mg/L.
23

 

                                                             
20

Andriansyah, Yuliantini, dan Yunita, “Analisis Cemaran Logam Berat 

Tembaga (Cu) pada AMDK dan AMIU di Daerah Panyalieukan dengan 

Menggunakan SSA.”Jurnal Kimia Riset04, no. 1 (2019) :  92 
21Dwi Puryanti Puteri Kartika, “Identifikasi Pencemaran Logam Berat Air 

Kolong dan Air Sumur di Sekitar Bekas Tambang Timah Perayun Kundur , 

Kepulauan Riau,” Jurnal Fisika Unand 8, no. 4 (2019): 329–35, 

http://jfu.fmipa.unand.ac.id/index.php/jfu/article/view/433. 
22

Abbas dan Reza, “Analisa Kandungan Pb dan Fe pada Air Minum dalam 

Kemasan (AMDK) Produksi Pantai Barat Selatan Aceh.”Jurnal Optimalisasi 3, no. 5 

(2018):120 
23

Arief Yandra Putra dan Fitri Mairizki, “Analisis Logam Berat pada Air 

Tanah di Kecamatan Kubu Babussalam, Rokan Hilir, Riau,” Jurnal Katalisator 5, no. 

1 (2020): 54–63. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak 

pada subjek penelitian. Penelitian ini berfokus pada perbandingan 

kandungan logam berat Cu & Fe pada dua jenis air yaitu air tanah dan 

AMDK, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya meneliti 

kandungan logam di salah satu air saja.  
 

H. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dari judul penelitian “Analisis 

Perbandingan Kandungan Logam Berat Tembaga (Cu) dan Besi (Fe) 

pada Air Tanah dan Air Minum dalam Kemasan” sebagai berikut : 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab diantaranya, penegasan 

judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan 

sistematika penulisan. 

2. Bab II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis 

Bab ini mencakup berbagai macam teori yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan, meliputi teori-teori tentang 

pengertian air, air tanah, air minum dalam kemasan, standar 

baku mutu air minum,pencemaran logam berat Cu dan Fe 

dalam air, spektrofotometer serapan atom, sifat fisik dan kimia 

besi, sifat disik dan kimia tembaga, dan pengajuan hipotesis. 

3. Bab III Metode Penelitian 

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab diantaranya, waktu 

dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, 

populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data, definisi 

operasional variabel, instrumen penelitian, juga teknik analisis 

data.  

4. Bab VI Hasil dan Pembahasan 

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu hasil penelitian 

dan pembahasan atau temuan dari penelitia yang telah 

dilakukan. 

5. Bab V Penutup 

Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. 

6. Daftar Rujukan 

7. Lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Pengertian Air  

Sumber air adalah salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, 

hewan, dan tumbuhan. Air sangat dibutuhkan untuk kelangsungan 

hidup, terutama hidup manusia. Manusia tidak bisa bertahan hidup 

tanpa minum, karena 73% tubuh manusia terdiri dari cairan. Itulah 

sebabnya manusia tidak akan bisa hidup tanpa air.Sebagaimana 

dijelaskan dalam firman Allah, sebagai berikut :  

                    

      

“Dialah yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu, 

sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) 

tumbuhan, padanya kamu mengembalakan ternakmu” (Q.S. An-Nahl 

[16] : 10) 

Ayat tersebut menjelaskan nikmat yang diperoleh dari langit 

secara langsung dari Allah SWT. ialah turunnya air hujan, yang 

menjadi sumber utama kehidupan dan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Tanpa air maka semua aspek kehidupan baik tumbuhan, 

hewan, dan manusia tidak akan berlangsung.  

Kebutuhan tersebut yang mengakibatkan kebutuhan manusia 

akan air bersih semakin meningkat. Air bersih adalah air dengan 

kualitas atau mutu yang baik dan aman digunakan untuk kehidupan 

sehari-hari, baik dikonsumsi maupun untuk sanitasi. Namun, tak 

jarang air juga menjadi media sebagai sarana penularan penyakit, 

sehingga dapat dikatakan bahwa air yang bersih dapat menjaga atau 

bahkan meningkatkan kesehatan masyarakat.
24

 

                                                             
24Wahyu Rahmayanti, Yaqub Cikusin, dan Agus Zainal Abidin, “Upaya 

Pemeintah dalam Penyediaan Kebutuhan Air Bersih untuk Masyarakat (Studi pada 

Pemerintah Desa Duyung Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto),” Jurnal Respon 

Publik 14, no. 5 (2020): 76–80. 
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Air merupakan zat cair yang terus bergerak dan mengalir 

mengikuti wadahnya dan akan melalui siklus hidrologi yang abadi, 

sehingga air juga dikategorikan sebagai sumber energi terbarukan. 

Selain kebutuhan sehari-hari manusia seperti konsumsi, keperluan 

mandi, memasak dan lainnya, air juga memiliki peranan penting 

dalam sistem pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kualitas atau 

mutu air dibagi menjadi dua kelas, yaitu air kelas satu yang dapat 

dikonsumsi dan air kelas dua yang dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan sarana dan prasarana, misalnya untuk berternak ikan dan 

untuk rekreasi. Tidak semua sumber air dapat dikonsumsi oleh 

manusia, dikarenakan cemaran bakteri dan logam berat. Walau bakteri 

masih bisa mati ketika air direbus, namun logam tidak akan hilang 

walau dilakukan perebusan air. Air untuk konsumsi mempunyai 

syarat-syarat tertentu yaitu, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, 

tidak mengandung bakteri pathogen, tidak mengandung logam berat, 

dan tingkat kekeruhan tidak boleh lebih dari 5 NTU (Nephelometic 

Turbidity Unit).25
 

Air dikategorikan sebagai sumber daya alam yang dapat 

diperbarui dan mempunyai siklus tersendiri yang disebut siklus air. 

Siklus air menyebabkan jumlah air yang ada di bumi relatif tetap. 

Namun, saat ini pertumbuhan pendudukan semakin meningkat dan hal 

itu berpengaruh juga pada kebutuhan manusia akan air bersih. 

Kebutuhan yang terus meningkat dan sumber air yang tetap 

mengharuskan kita menjaga kualitas dan kuantitas air agar tetap 

mencukupi kebutuhan. Salah satu hal yang dapat dilakukan manusia 

untuk menjaga kualitas dan kuantitas air ialah dengan cara konservasi 

air. Konservasi air dapat dilakukan dengan berbagai cara menghemat 

pengeluaran air, mengelola sumber air tanah, dan mengelola sumber 

air permukaan. Dalam undang-undang no. 24 tahun 2004 tentang 

sumber daya air menyatakan bahwa fungsi utama air ialah untuk 

memenuhi kebutuhan pokok manusia termasuk pertanian dan 

                                                             
25Andre Prayoga dkk., “Pengukur Tingkat Kekeruhan Keasaman dan Suhu 

Air Menggunakan Mikrokontroler Atmega328p Berbasis Android,” Jurnal 

Informatika 5, no. 2 (2018): 248–54, https://doi.org/10.31311/ji.v5i2.3819. 
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perkebunan. Bagi perusahaan yang membutuhkan sumber air, maka 

perusahaan tersebut harus mendapat izin dari masyarakat setempat.
26

 

Air memiliki sifat mudah melarutkan suatu zat, fasa padat, cair 

maupun organisme. Hal itu yang menyebabkan air mudah tercemari 

oleh polutan berbahaya yang berasal dar limbah sekitar. Jika zat 

terlarut tersebut melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) yang telah 

ditentukan, maka dapat berisiko bagi kesehatan. Air yang zat 

terlarutnya masih berada di bawah NAB dapat dikatakan sebagai air 

bersih atau layak konsumsi. Kriteria mutu air minum akan berbeda 

dengan kriteria mutu air yang digunakan untuk keperluan insdustri.
27

 

 

B. Air Tanah 

Air tanah adalah salah satu sumber air yang berasal dari air hujan 

dan meresap atau merembes ke tanah serta sudah melalui filtrasi alami 

oleh bebatuan.
28

 Air tanah sudah menjadi salah satu sumber air untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia sejak zaman kuno. Dahulu, 

untuk mendapatkan sumber air tanah manusia masih memanfaatkan 

peralatan sederhana dengan mencangkul dan menimbanya 

menggunakan katrol sederhana sampai sekarang sudah menggunakan 

peralatan canggih dengan cara mengebor tanah untuk mendapatkan 

sumber air.
29

 

Air tanah sampai sekarang masih menjadi salah satu solusi air 

bersih. Selain harganya yang murah juga mudah didapat, namun 

terkadang tidak selalu dalam jumlah berlimpah. Jika musim kemarau 

                                                             
26

Samadi, dkk., Geografi 2, (Jakarta : Yudhistira Ghalia Indonesia, 

2007), 72. 
27Earnestly, “Analisis Kadar Klorida, Amoniak di Sumber Air Tanah 

Universitas Muhammadiyah Sumber Padang.”Jurnal Katalisator 4, no.2 (2018): 89 
28Dinisa Hanifa, Ibrahim Sota, dan Simon Sadok Siregar, “Penentuan 

Lapisan Akuifer Air Tanah dengan Metode Geolistrik Konfigurasi Schlumberger di 

Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan,” 

Jurnal Fisika FLUX 13, no. 1 (2016): 32, 

http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/f/article/view/1636. 
29Gusfan Halik, “Pendugaan Potensi Air Tanah dengan Metode Geolistrik 

Konfigurasi Schlumberger di Kampus Tegal Boto Universitas Jember,” Media Teknik 

Sipil 8, no. 2 (2009): 109. 
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beberapa daerah akan mengalami kekeringan dan kesulitan 

mendapatkan sumber air tanah.
30

 

Pembentukan air tanah melalui proses alami yang disebut proses 

hidrologi. Proses ini mengikuti siklus peredaran air yang mengalir 

dari satu tempat ke tempat lainnya secara berurutan dan terus 

menerus. Sumber utama air tanah biasanya berasal dari air hujan. Air 

hujan dapat langsung meresap langsung ke tanah, atau bergabung 

dengan air permukaan dan mengalir bersama aliran sungai dan 

bermuara di laut. Banyaknya air tanah dipengaruhi beberapa faktor 

diantaranya curah hujan di daerah tersebut,kecuraman lereng, kondisi 

material permukaan, dan keadaan vegetasi.
31

 

 

C. Air Minum dalam Kemasan (AMDK) 

Air Minum Dalam Kemasan yang selanjutnya disebut AMDK 

adalah  salah satu jenis air minum yang melalui proses pengemasan 

secara mandiri, melalui proses sterilisasi dan disegel. AMDK adalah 

salah satu produk yang diawasi pemerintah dengan peraturan yang 

ketat dan di bawah peraturan internasional seperti WHO (World 

Health Organization). Peraturan tersebut ditetapkan berdasarkan 

pertimbangan pada kesehatan, karena AMDK berkaitan dengan 

konsumsi. Kualitas air minum dijadikan indikator penentu kualitas 

kesehatan bagi lingkungan, karena perannya yang sangat penting bagi 

kehidupan. Air bahkan bisa menjadi media penularan penyakit yang 

sangat cepat bahkan ke seluruh dunia, jika air tersebut tercemar. 

Kualitas air minum sudah diatur dengan pertimbangan layak 

untuk konsumsi jangka panjang dan tidak menyebabkan risiko 

kesehatan dalam Permenkes no : 429/PERMENKES/PER/IV/2010. 

Peraturan Kepala BPOM HK. 00.06.1.52.4011 tanggal 28 Oktober 

                                                             
30

Dinisa Hanifa, Ibrahim Sota, dan Simon Sadok Siregar, “Penentuan 

Lapisan Akuifer Air Tanah dengan Metode Geolistrik Konfigurasi Schlumberger di 

Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan,” 

Jurnal Fisika FLUX 13, no. 1 (2016): 31, 

http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/f/article/view/1636.Ibid. 
31Baso Usman dkk., “Identifikasi Akuifer Air Tanah Kota Palopo 

Menggunakan Metode Geolistrik Tahanan Jenis Konfigurasi Schlumberger,” Jurnal 

Fisika FLUX 14, no. 2 (2017): 65, https://doi.org/10.20527/flux.v14i2.4091. 
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2009 juga menetapkan 6 parameter pencemaran mikroba dan 4 

parameter cemaran logam berat untuk AMDK. Asosiasi Air minum 

kemasan internasional dan WHO menetapkan persyaratan standar 

baku mutu air minum yang meliputi persyaratan kimia, fisika, dan 

mikrobiologi.
32

 

AMDK ada beberapa jenis yaitu air deminineral, air mineral, air 

embun, dan air mineral alami. AMDK dapat berasal dari air tanah, air 

laut, air permukaan, dan udara lembab, namun telah melalui proses 

sesuai standar yang diatur oleh Peraturan Menteri Perindustrian. 

Tambahan yang diperbolehkan ditambahkan ke AMDK ialah oksigen, 

karbon dioksida, dan nitrogen. Sumber air untuk dijadikan AMDK 

harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan dan jauh dari pencemaran. Cara produksi 

AMDK harus berdasarkan pada Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi 

Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) atau perubahannya.
33

 

 

D. Standar Baku Mutu Air Minum 

Standar baku mutu air minum sudah diatur dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut 

PERMENKES RI no 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang 

persyaratan kualitas air minum. Air minum yang aman dikonsumsi 

ialah apabila sudah memenuhi syarat fisika, kimia, mikrobiologi, dan 

radioaktif. Parameter kualitas air minum dibagi menjadi dua yaitu 

parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib ialah 

parameter yang harus dipatuhi oleh seluruh penyelenggara air minum 

tanpa terkecuali. Sedangkan, parameter tambahan ialah parameter 

yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing sesuai dengan 

kondisi pencemaran yang ada di daerah tersebut. 

Berdasarkan PERMENKES RI no 492/MENKES/PER/IV/2010 

persyaratan air minum meliputi parameter mikrobiologi, parameter 

kimiawi, dan parameter fisik. 

                                                             
32Sri Agustini, “Harmonisasi Standar Nasional (SNI) Air Minum dalam 

Kemasan dan Standar Internasional,” Majalah Teknologi Agro Industri (Tegi) 9, no. 2 

(2017): 31. 
33

Peraturan Menteri Perindustiran RI no : 96/M-IND/PER/12/2011 hal. 5-6 
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Tabel 1 Parameter Wajib Kualitas Air Minum 

No. Jenis Parameter 
Kadar Maksimum yang 

Diperbolehkan 

1. Parameter Biologis  

 a. E.coli 0 per 100ml sampel 

 b. Bakteri 

Koliform 

0 per 100ml sampel 

2. Parameter fisik   

 a. Bau Tidak berbau 

 b. Warna 15 TCU 

 c. Total Zat Padat 

Terlarut 

500mg/L 

 d. Kekeruhan 5 NTU 

 e. Rasa  Tidak berasa 

 f. Suhu Suhu udara berkisar 3
o
C 

3.  Parameter kimiawi  

 a. Arsen 0,01 mg/L 

 b. Flourida 1,5 mg/L 

 c. Kromium 0,05 mg/L 

 d. Kadmium 0,003 mg/L 

 e. Nitrit 3 mg/L 

 f. Nitrat 50 mg/L 

 g. Sianida 0,07 mg/L  

 h. Selenium 0,01 mg/L 

 i. Besi 0,3 mg/L 

 j. Tembaga  2 mg/L 

 k. Aluminium 0,2 mg/L 

 l. Kesadahan 500 mg/L 

 m. Khlorida 250 mg/L 

 n. Mangan 0,4 mg/L 

 o. pH 6,5 – 8,5 
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Tabel di atas menunjukan parameter wajib yang harus dipatuhi 

oleh seluruh penyelenggara air minum, dan ada juga parameter 

tambahan yang akan disesuaikan dengan kondisi cemaran daerah 

masing-masing.  

 

E. Pencemaran Logam Berat Cu dan Fe dalam Air 

Zat besi adalah unsur yang melimpah di bumi dan merupakan 

komponen biologis terpenting dari setiap organisme hidup. Namun 

demikian, tubuh manusia tidak mampu untuk mengekresikan zat besi 

(Fe), sehingga orang yang sering melakukan transfusi darah, maka 

warna kulitnya menghitam akibat dari proses akumulasi zat besi (Fe). 

Air yang mengandung zat besi (Fe) dapat menimbulkan rasa mual 

ketika diminum. Walaupun tubuh membutuhkan zat besi, namun 

paparan yang berlebihan terhadap logam besi dapat menyebabkan 

risiko kesehatan yang merugikan seperti penyakit parkinson, 

huntington, kardiovaskular, hiperkeratosis, diabetes mellitus, 

perubahan pigmentasi, penyakit alzheimer, ginjal, hati, gangguan 

pernapasan, neurologis dan berujung kematian. Jika kadar zat besi > 1 

mg/L dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan mata dan jika 

pencemaran zat besi dalam air > 10 mg/L dapat menyebabkan bau 

menyengat pada air seperti telur busuk.
34

 

Selain besi, tembaga juga dapat bersifat racun jika tidak 

dieksresikan oleh tubuh. Meskipun tembaga merupakan salah satu 

logam esensial yang dibutuhkan oleh manusia untuk metabolisme 

dalam hemoglobin dan dapat diekskresikan melalui rambut, keringat, 

darah menstruasi, feses serta urine akan tetapi proses tersebut 

membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga logam berat tersebut 

dapat terakumulasi di dalam jaringan tubuh terutama pada bagian hati 

dan ginjal. Oleh sebab itu, apabila konsentrasi logam tembaga yang 

                                                             
34Silviana dkk., “Analisis Logam Besi (Fe) dalam Air PDAM di Kabupaten 

Pidie Jaya Menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom.”Jurnal Seraambi 

Engineering 5, no. 3 (2020): 1196 
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masuk ke dalam tubuh tinggi, maka tembaga tersebut akan bersifat 

racun di dalam tubuh, karena akan sulit tereksresikan.
35

 

Fenomena tercemarnya lingkungan karena logam berat ini telah 

dilakukan penelitiannya oleh Indra (2009) di wilayah pesisir Kota 

Bandar Lampung guna mengetahui logam berat yang terkandung 

dalam beberapa jenis ikan. Sebagai salah satu kota yang terletak di 

wilayah pesisir, Bandar Lampung berpotensi dapat mencemari 

perairan laut akibat dari kegiatan industri yang menghasilkan limbah 

berbahaya. Limbah yang dihasilkan industri salah satunya adalah 

limbah B3 (contohnya ialah pelarut metilen klorida, klorobenzena, 

asam fosfat, asam sulfat, dll) dan termasuk logam berat yang apabila 

masuk ke ekosistem pesisir berdampak fatal bagi makhluk hidup yang 

berada di sekitarnya.  

Hasil penelitian terhadap beberapa jenis ikan tersebut 

membuktikan bahwa terdapat kandungan beberapa jenis logam berat 

di dalam tubuh ikan, walaupun kandungannya relatif kecil namun hal 

ini membuktikan bahwa lingkungan telah tercemar logam berat dan 

dapat terakumulasi ke tubuh makhluk hidup. Logam berat dapat 

menjadi racun terakumulasi dalam makhluk hidup dan akan dirasakan 

akibatnya dalam jangka waktu yang lama setelah tercemar. Logam-

logam yang telah diidentifikasi mencemari perairan di daerah pesisir 

Bandar Lampung ialah diantaranya Hg, Cu, Cd, dan Pb. Kandungan 

logam di dalam tubuh organisme tergantung pada konsentrasi logam 

di lingkungan atau air tempatnya tinggal. Berkaca pada kasus 

Minamata, yaitu salah satu kasus yang didiagnosa akibat keracunan 

logam yang berhasil didokumentasikan dengan baik oleh Goldberg 

(1974). Kasus tersebut menggambarkan tentang pembuangan limbah 

industri berupa merkuri (Hg) ke teluk Minamata pada tahun 1930-an, 

melalui proses biomagnefikasi biota laut mengakumulasi kandungan 

Hg dalam tubuhnya dan dikonsumsi terus menerus oleh penduduk 

sekitar teluk. Setelah kurang lebih 15 tahun terjadi kecacatan fisik, 

                                                             
35Rosahada, Budiyono, dan Dewanti, “Biokonsentrasi Logam Berat 

Tembaga (Cu) dan Pola Konsumsi Ikan Mujair di Wilayah Danau 

Rawapening.”Jurnal Kesehatan Masyarakat 6, no. 6, (2018) : 2 
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syaraf, dan mental permanen yang kemudian disebut penyakit 

Minamata akibat dari keracunan logam berat Hg.
36

 

 

F. Spektrofotometer Serapan Atom 

Untuk mengetahui konsentrasi logam dari sampel yang diteliti 

dapat dilakukan dengan metode Spektrofotometer Serapan Atom 

(SSA). SSA adalah suatu metode analisis untuk menentukan 

konsentrasi logam pada suatu sampel dengan prinsip penyerapan 

energi radiasi (cahaya) oleh atom. Energi radiasiyang diserap oleh 

atom tersebut memiliki panjang gelombang berbeda-beda tergantung 

dari karakter unsur yang diteliti.
37

Panjang gelombang ini yang 

memiliki energi dan nantinya akan mengubah dan menaikkan tingkat 

elektrolit dari atom. Dengan menyerap energi, maka elektrolit atom 

akan ditingkatkan hingga mencapai tingkat eksitasi. Dengan 

mengukur jumlah penyerapan energi tersebut, maka akan didapatkan 

jumlah konsentrasi logam dari suatu sampel.
38

 

Prinsip kerja dari metode ini ialah jumlah cahaya yang diserap 

oleh sampel sama dengan jumah konsentrasi yang menjadi 

kontaminan dalam sampel. Prinsipini dijabarkan dalam hukum Beer-

Lambert, dengan menghubungkan absorbansi cahaya dengan 

konsentrasi pada suatu bahan yang mengabsorpsi, dijelaskan dengan 

persamaan berikut :  

A =  log (Iin/Iout) = (1/T) = a x b x c 

Keterangan :  

A : Absorbance. 

Iin : Intensitas cahaya yang masuk. 

Iout : Intensitas cahaya yang keluar. 

                                                             
36

Indra Gumay Yudha, “Kajian Logam Berat Pb, Cu, Hg, dan Cd yang 

Terkandung pada Beberapa Jenis Ikan di Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung” 

(Skripsi, UNILA, 2009), 33. 
37Fauziah, Adyani Maulinda, dan Azmalina Adriani, “Analisis Cemaran 

Logam Berat Timbal (Pb) pada Lipstik yang Dijual di Kota Banda Aceh Secara 

Spektrofotometri Serapan Atom,” Journal of Pharmaceutical And Sciences 3, no. 2 

(2020): 79, https://doi.org/10.36490/journal-jps.com.v3i2.47. 
38 Asriani, “Identifikasi Logam Tembaga (Cu) pada Zonasi Radius 1-5 Km 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang Makassar terhadap Pengaruh Kualitas Air 

Sumur Gali” (Skripsi UIN Allauddin Makassar, 2017), 33. 
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T  : Transmittasi. 

a : Tetapan absorpisivitas molar. 

b  : Panjang jalur. 

c  : Konsentrasi pada suatu bahan yang mengabsorpsi.
39

 

 
Gambar 1: Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) 

SSA juga metode yang memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihan dari SSA ialahsebagai berikut :  

1. Hasil pengukuran yang diperoleh akurat dan teliti, sehingga 

dapat menjadi dasar pembuatan kurva kalibrasi.  

2. Selektifitas yang dimiliki cukup tinggi, karena dapat 

menentukan beberapa jenis logam dalam satu sampel tanpa 

perlu dilakukan pemisahan terlebih dahulu.  

3. Dapat mengukur hingga konsentrasi logam yang sangat kecil. 

Selain kelebihan SSA juga memiliki kekurangan, diantaranya 

sebagai berikut :  

1. Ada beberapa gangguan yang biasanya terjadi pada SSA 

yaitu gangguan fisika, gangguan efek matriks, gangguan 

spektral, dan gangguan kimia. 

2. Agar dapat menyala SSA membutuhkan lampu katoda 

berongga yang harus diganti setiap unsur yang berbeda.
40

 

                                                             
39Fatma Lestari, Bahaya Kimia, Sampling dan Pengukuran Kontaminan 

Kimia di Udara” (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2010), 189. 
40 Asriani, “Identifikasi Logam Tembaga (Cu) pada Zonasi Radius 1-5 Km 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang Makassar terhadap Pengaruh Kualitas Air 

Sumur Gali” (Skripsi UIN Allauddin Makassar, 2017), 36. 
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SSA terdiri dari beberapa komponen di dalamnya, yaitu sumber 

sinar, tempat sampel, monokromator, detektor, dan readout.41
 

 
Gambar 2 : Komponen SSA 

 

1. Sumber sinar, biasa juga disebut sebagai lampu katoda 

berongga yang terdiri dari katoda dan anoda. Katoda sendiri 

merupakan tabung kaca tertutup yang dilapisi logam dan 

berbentuk silinder, sedangkan anoda berupa loham yang dapat 

menghantarkan arus listrik. 

2. Tempat sampel, dalam analisis menggunakan SSA sampel 

harus diuraikan menjadi atom-atom netral. Alat yang 

digunakan untuk menguraikan sampel menjadi atom tersebut 

ialah flame dan flamless.
42

 

3. Monokromator, di dalamnya terdapat chopper (pemecah 

sinar) yang dimaksudkan untuk memisahkan dan memilih 

panjang gelombang tertentu. Chopper berputar dalam 

kecepatan tertentu.
43

 

4. Detektor, digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang 

melalui tempat pengatoman.  

5. Readout, merupakan alat pencatat hasil atau alat pembaca. 

Hasil bisa berupa angka atau kurva yang enggambarkan 

absorbansi.
44 

                                                             
41

Yeyet Durotul Yatimah, “Analisa Cemaran Logam Berat Kadmium dan 

Timbal pada Beberapa Merek Lipstik yang Beredar di Daerah Ciputat dengan 

Menggunakan Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)” (Skripsi, UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2014), 17 
42Ibid., 18 
43Ibid., 20 
44Ibid., 21 
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Gambar 3 : Skema bagian SSA tampak luar 

G. Sifat Fisik dan Kimia Besi (Fe) 

 

 
Gambar 4. Besi (Fe) 

 

Besi murni berwarna perak dengan sifat fisik kukuh dan liat, 

dengan titik lebur mencapai 1535
o
C dan titik didih mencapai 2862

o
C. 

Besi biasanya ditemukan dalam bentuk bijih besi contohnya, 

magnetit, lemonit, siderite, dan hemafit.
45

Berikut ini Allah berfirman 

dalam Q.S. Al-Hadid ayat 25 :  

                                                             

 
45

Berlin Orahu Zendrato, ”Penentuan Kadar Logam Besi (Fe), Tembaga 

(Cu),Zink (Zn), Kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg) didalamAir Tanah di Desa 

Bawodesolo dengan Metode SpektrofotometriSerapan Atom (Skripsi Universitas 

Sumatra Utara, 2017), 9 
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 “Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan 

hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui 

siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun 

(Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha 

Perkasa.” (Q.S. Al-Hadid [57] : 25).  

 

Allah SWT. menganugerahkan sesuatu yang tak ternilai 

manfaatnya yaitu besi. Seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut 

bahwa besi memiliki sifat yang kuat dan mempunyai banyak manfaat. 

Dari besi, manusia dapat membuat berbagai keperluan dari mulai 

keperluan yang ukurannya kecil seperti alat makan, alat dapur, bahkan 

sampai keperluan yang berukuran besar seperti kendaraan. Selain itu 

juga pada jaman dahulu besi sudah dikenal dan digunakan untuk 

kebutuhan perang, tentu saja perang untuk membela agama Allah.  

Allah juga telah menjelaskan cara mengolah besi sejak berabad-

abad tahun yang lalu dalam surat Al-Kahfi ayat 96, sebagai berikut :  

                    

                           

 “Berilah aku potongan-potongan besi!” Hingga ketika 

(potongan) besi itu telah (terpasang)sama rata dengan kedua 

(puncak) gunung itu, dia (Zulkarnain) berkata “Tiuplah (api itu)!” 

Ketika (besi) itu sudah menjadi (merah seperti) api, dia pun berkata, 

“Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar kutuangkan ke atasnya 

(besi Panas itu).” (Q.S. Al-Kahfi [18] : 96) 
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Dari ayat di atas Allah telah menjelaskan bahwa besi sudah digunakan 

untuk bahan bangunan yang kuat dengan cara dipanaskan dan dilapisi 

oleh tembaga.  

 

Berikut ini disajikan tabel sifat fisika besi : 

 

Tabel 2. Sifat Fisika Besi (Fe) 

Fase  Solid  

Massajenis (mendekati suhu kamar) 7.874 g/mL
-1

 

Massa jenis cairan padat 6.98 g/mL
-1

 

Kalor peleburan 13.81 kJ/mol
-1

 

Kalor penguapan  340 kJ/mol
-1

 

Kapasitas kalor  25.10 J/ (mol
-1

.K
-1

) 

 

Jarang ditemukan besi yang murni, biasanya besi mengandung 

sedikit karbida, silsida, fosfida, sulfida, dan grafit.
46

 

Berikut ini disajian tabel sifat-sifat kimia besi : 

 

 

Tabel 3. Sifat Sifat Kimia Besi 

Nama, lambang, nomor atom Besi, Fe, 26 

Jenis unsure Logam transisi 

Golongan, periode, blok 8, 4, d,  

Massa atom standard 55.845 

Konfigurasi electron [Ar] 3d
6
 4s

2
 

Bilangan oksidasi 6, 5, 4, 3,  2, 1, -1, -2  

Elektronegativitas 1a.83 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46Ibid. 
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H. Sifat Fisik dan Kimia Tembaga (Cu) 

 
Gambar 5. Tembaga (Cu)  

 Tembaga (Cu) adalah logam yang memiliki warna merah muda, 

logam ini lunak, mudah ditempa, dan liat. Logam ini banyak 

dibutuhkan pabrik yang memproduksi alat listrik, gelas, atau zat 

pewarna, dan biasanya dicampur dengan bahan lainnya seperti timah, 

cadmium, dan seng. Unsur tembaga mudah ditemukan di alam dalam 

bentuk logam bebas.
47

 

 

Berikut ini disajikan tabel sifat fisika dan kimia dari tembaga : 

Tabel 4. Sifat Fisika dan Kimia Tembaga 

Warna  Jingga kemerahan 

Massa atom 63,546 g/mol 

Fase Padat  

Massa jenis 8,94 g/cm
3
 

Titik lebur 1357,77 K 

Titik didih 3835 K 

Nama, lambang, nomor atom Tembaga, Cu, 29 

Konfigurasi elektron  [Ar] 3d
10

 4s
1
 

Bilangan oksidasi  1, 2, 3,4 

Elektronegativitas  1,90 

Jari-jari atom 128pm  

 

                                                             
47

Asriani, “Identifikasi Logam Tembaga (Cu) pada Zonasi Radius 1-5 Km 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang Makassar terhadap Pengaruh Kualitas Air 

Sumur Gali” (Skripsi UIN Allauddin Makassar, 2017), 32 
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I. Kerangka Berpikir 

Naluri manusia untuk bertahan hidup di bumi seringkali 

merugikan lingkungan. Pembangunan industri dan pembuangan 

sampah yang tidak diperhatikan akan merusak lingkungan. Akibat 

dari pencemaran lingkungan dapat dirasakan secara langsung ataupun 

tidak langsung melalui udara, tanah, dan air. Pencemaran lingkungan 

ialah perubahan lingkungan yang bersifat merugikan akibat masuknya 

zat polutan. Pencemaran air adalah salah satu akibat  pencemaran 

lingkungan. Air adalah salah satu kebutuhan pokok manusia dan 

makhluk hidup lainnya. Tanpa air manusia tidak akan bisa hidup dan 

aspek kehidupan yang lain tidak akan berlangsung. 

Pertumbuhan penduduk yang kian meningkat pesat  membuat 

kebutuhan masyarakat akan air bersih meningkat juga terutama untuk 

air minum. Salah satu sifat unik air ialah mudah melarutkan zat-zat 

tertentu, baik dari fasa padat, cair, atau mikroorganisme. Jika zat yang 

dilarutkan tidak membahayakan kesehatan ketika dikonsumsi, maka 

air tersebut dikatakan air bersih, sebaliknya,jika zat terlarut di atas 

Nilai Ambang Batas (NAB), maka air tersebut dikategorikan tercemar 

dan tidak layak konsumsi.  

Pencemaran lingkungan berdampak buruk juga pada kualitas air. 

Air tanah bisa terkena dampak pencemaran logam berat, walau logam 

dibutuhkan juga oleh tubuh dalam jumlah tertentu, namun jika 

berlebihan maka akan berdampak buruk pada kesehatan.
48

 Contoh 

logam yang biasa terlarut dalam air, misalnya besi (Fe) dan tembaga 

(Cu). Air yang mengandung besi dengan kadar tinggi akan terasa 

mual saat diminum dan menimbulkan risiko kesehatan seperti 

gangguan ginjal, hati, pigmentasi kulit akibat tidak tereskresinya zat 

besi, dan gangguan lainnya. Tembaga juga memiliki toksisitas yang 

tinggi jika tidak dieksresikan oleh tubuh dalam jangka waktu yang 

lama. Dalam jumlah yang cukup tembaga berperan penting dalam 

                                                             
48

Kuntum Khaira, “Analisis Kadar Tembaga (Cu) dan Seng (Zn) dalam Air 

Minum Isi Ulang Kemasan Galon di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah 

Datar,” Sainstek : Jurnal Sains Dan Teknologi 6, no. 2 (2014): 117, 

http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/sainstek/article/view/111. 
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proses metabolisme, namun jika terlalu banyak beresiko 

mengakibatkan kerusakan jaringan hati dan ginjal. 

Pencemaran logam biasanya berasal dari limbah indusri yang 

tidak dikelola dengan benar dan dibuang sembarangan sehingga dapat 

menjadi sumber pencemaran logam berat. Namun, logam juga 

terdapat banyak di alam dan dapat terlarut dalam air. Menurut Balai 

Penelitian Tanah (BALITBANG), ada jenis tanah tertentu yang 

mengandung banyak zat besi, aluminium, dan temabaga. Biasanya 

tanahnya memiliki warna merah bata yang disebut dengan jenis tanah 

Laterit. Tanah jenis ini tersebar di beberapa daerah di Indonesia 

seperti Kalimantan, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. 

 

J. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H0 : Terdapat kandungan Cu dan Fe pada air tanah dan AMDK 

yang melebihi kadar yang di tetapkan PERMENKES 429 

tahun 2010. 

H1 : Kandungan Cu dan Fe pada air tanah dan AMDK masih 

berada di bawah kadar yang telah ditentukan oleh 

PERMENKES 429 tahun 2010. 
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