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dan Penyertaan-Nya maka Kegiatan Penelitian sampai penyusunan Laporan Akhir Penelitian 

“Analisis Sebaran dan Kadar Merkuri (Hg) Pada Daerah Penambangan Material 

Sinabar (Hgs) di Gunung Tembaga, Kabupaten Seram Bagian Barat” dapat diselesaikan.  

Kegiatan Analisis Sebaran dan Kadar Merkuri (Hg) Akibat Penambangan Material 

Sinabar (HgS) di daerah Luhu Kabupaten Seram Bagian Barat dilakukan melalui Kerjasama 

Penelitian antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) 

Universitas Pattimura dan Yayasan Kedai Masyarakat (Kemas). Kajian ini ditujukan untuk 

dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan dan juga Stakeholder lainnya untuk 

memberikan arahan penangananan dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh 

penambangan sinabar.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa kandungan merkuri pada material (ore) Sinabar di 

Gunung Tembaga, sisa material buangan (waste) maupun sedimen perairan di sekitar Gunung 

Tembaga mengandung kadar merkuri yang cukup tinggi. Kadar maksimum merkuri di dalam 

tanah adalah 1 mg/kg atau 1.0 ppm (US-EPA). Umumnya faktor ekonomi dan minimnya 

lapangan pekerjaan menjadi alasan utama keberadaan aktifitas penambangan illegal sehingga 

mengabaikan dampak negatifnya. Dibutuhkan penelitian lanjutan untuk mengetahui potensi 

kontaminasi merkuri pada biota laut dan vegetasi darat di sekitar areal terdampak.  
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1.1. Latar Belakang 

Industri pertambangan merupakan industri alternatif yang paling efektif untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang penduduknya berada dalam 

kemiskinan struktural. Di sisi lain, industri pertambangan juga merupakan industri yang 

menimbulkan berbagai perubahan drastis terhadap lingkungan sehingga merupakan ancaman 

terhadap kelestarian lingkungan dan fungsi-fungsi kehidupan masyarakat (Subowo, 2011). 

Unsur logam ditemukan secara luas di seluruh permukaan bumi. Mulai dari tanah dan batuan, 

badan air, bahkan pada lapisan atmosfir yang menyelimuti bumi. Umumnya logam-logam di 

alam ditemukan dalam bentuk persenyawaan dengan unsur lain, dan sangat jarang ditemukan 

dalam bentuk elemen tunggal (Palar, 2004). 

 Bentuk kelimpahan logam yang terdapat di alam (kerak bumi) sangat bergantung 

terutama pada reaktifitas logam yang bersangkutan, kelarutan garamnya, dan kemudahan 

garamnya bereaksi dengan air atau terhadap proses oksidasi. Logam-logam yang tidak reaktif 

seperti emas, perak, dan platina, biasanya terdapat di alam sebagai unsurnya sedangkan 

logam-logam yang agak reaktif biasanya terdapat sebagai sulfida, misalnya CuS, PbS, dan 

ZnS. Oleh karena kelarutannya sangat rendah, senyawa-senyawa sulfida ini tahan terhadap 

oksidasi dan tidak ada reaksi dengan air. Logam-logam yang sedikit lebih reaktif diubah 

menjadi oksidanya, misalnya MnO2, Al2O3, dan TiO2, sedangkan logam-logam yang sangat 

reaktif membentuk garamnya, misalnya magnesium, dan kaolin (Palar, 2004).  

Pada batuan logam-logam ditemukan sebagai dalam bentuk mineral, seperti sinabar 

(HgS), pirit (FeS) dan mineral lainnya. Salah bahan tambang (mineral) yang sangat berharga 

dan telah ditambang sejak jaman Romawi adalah merkuri (Hg) yang berada di alam dalam 

bentuk mineral sinabar (cinnabar) dengan rumus kimia HgS (perak sulfida). Merkuri (Hg) 

adalah logam berat berbentuk cair, berwarna putih perak, serta mudah menguap pada suhu 

ruang. Merkuri akan berbentuk padat pada tekanan 7.640 atm. Merkuri dapat larut dalam asam 

sulfat atau asam nitrit, tetapi tahan terhadap basah. Merkuri memiliki nomor atom 80, berat 

atom 200,59 g/mol, titik lebur -38,9 °C, dan titik didih 356,6 °C (Widowati, dkk., 2008).  
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Logam merkuri dihasilkan dari bijih sinabar (HgS), yang mengandung unsur merkuri antara 

0,1- 4%. 

Merkuri (Hg) merupakan logam berat yang sangat beracun karena bersifat neurotoksin, 

baik untuk organisme maupun manusia (Gochfeld, 2003; Ulrich dkk. 2001). Sebagai logam 

berat, merkuri yang masuk ke dalam lingkungan perairan akan sulit terurai. Selain 

terkonsentrasi pada air, merkuri juga akan mengendap pada sedimen. Merkuri dapat 

mengalami berbagai transformasi dalam lingkungan, dan ion Hg bisa diubah menjadi salah 

satu bentuk yang paling beracun, yaitu methylmercury (MeHg) melalui jalur abiotik dan biotik 

(He dkk, 2007) dan selanjutnya akan terakumulasi baik melalui proses bioakumulasi maupun 

biomagnifikasi melalui rantai makanan (food chain) (Hadijah dkk., 2016; Brushett dkk., 

2017). Untuk mengetahui status pencemaran merkuri dalam suatu perairan, maka perlu 

dilakukan pengukuran terhadap konsentrasi merkuri dengan menggunakan air, sedimen dan 

biota sebagai media tempat akumulasi (Brushett dkk., 2017; Natsir dkk., 2019). 

Penambangan mineral Sinabar (HgS) yang dilakukan di daerah Luhu Kecamatan 

Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat sudah berlangsung sejak sinabar ditemukan di sana 

pada tahun 2010. Dari satu orang penemu, berkembang ke warga sekitar, hingga kini 

masyarakat berbondong-bondong memadati desa itu yang kemudian berubah menjadi kawasan 

pertambangan. Unsur merkuri yang tersingkap ke permukaan sangat berbahaya bagi ekosistem 

karena mencemari tanah, air dan selanjutnya melalui rantai makanan (food chain) akan 

mengkontaminasi biota perairan dan akhirnya terakumulasi pada tubuh manusia.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola sebaran/distribusi dan kadar merkuri 

pada ekosistem sekitar daerah penambangan sinabar (HgS) Gunung Tembaga, Kabupaten 

Seram Bagian Barat. Penelitian yang dilakukan meliputi: 

1) Kajian Pola Arus Teluk Piru 

2) Analisis konsentrasi sinabar pada batuan sinabar dan sedimen perairan 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang teknologi 

remedisi lingkungan sehingga mengurangi dampak negatif berkelanjutan yang ditimbulkan. 
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1.2. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaiman pola sebaran/distribusi mineral sinabar (HgS) pada ekosistem (perairan dan 

daratan) pada area Gunung Tembaga dan Teluk Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat. 

2. Berapa kadar logam berat merkuri yang telah terdistribusi pada ekosistem sekitar areal 

penambangan sinabar di Gunung Tembaga sekitar ekosistem Teluk Piru.  

 

1.3. Sasaran 

Untuk mencapai tujuan kegiatan, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut : 

 Identifikasi kondisi daerah di sekitar penambangan saat ini, 

 Identifikasi sejauhmana pencemaran lingkungan akibat penambangan material Sinabar 

(HgS) tersebut, 

 Identifikasi cara untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat penambangan tersebut, 

 Pembentukan strategi dan arah kebijakan untuk menangani pencemaran lingkungan di 

sekitar daerah penambangan Sinabar. 

1.4  Lingkup Kegiatan 

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Kajian Analisis Sebaran dan Kadar Merkuri 

(Hg) pada arel penambangan sinabar di Gunung Tembaga Kabupaten Seram Bagian Barat 

adalah sebagai berikut : 

a. Inventarisasi Data Primer; 

b. Inventarisasi Data Sekunder; 

c. Pembuatan Pelaporan dan analisis distribusi dan kontaminasi merkuri (Hg) akibat 

penambangan material sinabar; 

d. Presentasi Pelaporan dalam forum FGD dengan masyarakat dan instansi terkait sehingga 

mendapatkan hasil yang diharapkan. 
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1.5.  Luaran Kegiatan 

Melalui Kajian Analisis Sebaran dan kadar dan Merkuri (Hg) Akibat Penambangan 

Material Sinabar akan dihasilkan produk dengan penjabaran sebagai berikut : 

1. Laporan Pendahuluan (Laporan Antara) 

Muatan Data dan Informasi yang harus dijabarkan berupa observasi kondisi eksisting, 

kegitan sampling dan laporan hasil analisis laboratorium. Laporan ini dicetak pada 

kertas A4 dan digandakan sebanyak 2 (dua) buku, 

2. Laporan Akhir (Final Report) 

Dalam bentuk dokumen (buku) yang memuat rangkaian kegiatan terkait Kajian 

Analisis Sebaran dan Kadar Merkuri (Hg) Akibat Penambangan Material Sinabar 

(Hgs) di daerah Gunung Tembaga, Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah 

dipresentasikan/diseminarkan dan telah dilakukan perbaikan (revisi) sesuai dengan 

berita acara hasil diskusi. Laporan ini harus diserahkan sebanyak 2 (dua) buku dan juga 

disertakan dalam bentuk soft file (flash disc) berisi seluruh laporan. 

1.6.  Pelaksanaan Kegiatan 

Proses Kajian Analisis Sebaran dan Kadar Merkuri (Hg) Akibat Penambangan Material 

Sinabar (HgS) di daerah Gunung Tembaga, Kabupaten Seram Bagian Barat dilakukan melalui 

tahap-tahap sebagai berikut :  

1. Kegiatan Persiapan: Kegiatan persiapan untuk memenuhi syarat-syarat administrasi 

maupun teknis baik di pihak pemberi dan penerima pekerjaan. Bagi pihak yang akan 

melaksanakan kegiatan harus memiliki persiapan administrasi dan teknis untuk melakukan 

survey, jadwal dan bentuk data atau informasi yang dibutuhkan; 

2. Kegian Penelitian: Berupa observasi lapangan, studi oseanografi fisik serta sampling 

sedimen perairan dan sedimen di daerah penambangan sinabar:  

3. Kegiatan Penyusunan Laporan Pendahuluan: yaitu laporan yang berisi pendekatan dan 

metodologi yang digunakan untuk menyusun substansi Kajian Sebaran dan Kadar Merkuri 

(Hg) Akibat Penambangan Material Sinabar (HgS) di Daerah Gunung Tembaga Kabupaten 
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Seram Bagian Barat, observasi lapangan dan kegiatan sampling serta analisis hasil 

laboratorium; 

4. Kegiatan Penyusunan Laporan akhir yaitu tahap laporan akhir dalam bentuk buku yang 

telah dipresentasikan/diseminarkan dan telah dilakukan perbaikan (revisi) sesuai dengan 

berita acara hasil diskusi. 
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2.1 Penyebaran Logam Berat 

 Unsur logam ditemukan secara luas di seluruh permukaan bumi. Mulai dari tanah dan 

batuan, badan air, bahkan pada lapisan atmosfir yang menyelimuti bumi. Umumnya logam-

logam di alam ditemukan dalam bentuk persenyawaan dengan unsur lain, dan sangat jarang 

ditemukan dalam bentuk elemen tunggal (Palar, 2004). 

 Bentuk kelimpahan logam yang terdapat di alam (kerak bumi) sangat bergantung 

terutama pada reaktifitas logam yang bersangkutan, kelarutan garamnya, dan kemudahan 

garamnya bereaksi dengan air atau terhadap proses oksidasi. Logam-logam yang tidak reaktif 

seperti emas, perak, dan platina, biasanya terdapat di alam sebagai unsurnya sedangkan 

logam-logam yang agak reaktif biasanya terdapat sebagai sulfida, misalnya CuS, PbS, dan 

ZnS. Oleh karena kelarutannya sangat rendah, senyawa-senyawa sulfida ini tahan terhadap 

oksidasi dan tidak ada reaksi dengan air. Logam-logam yang sedikit lebih reaktif diubah 

menjadi oksidanya, misalnya MnO2, Al2O3, dan TiO2, sedangkan logam-logam yang sangat 

reaktif membentuk garamnya, misalnya magnesium, dan kaolin (Palar, 2004).    

 Pada batuan logam-logam ditemukan sebagai bagian dari mineral, seperti sinabar 

(HgS), pirit (FeS) dan bentuk-bentuk lainnya. Dalam badan perairan, logam pada umumnya 

berada dalam bentuk ion-ion, baik sebagai pasangan ion ataupun dalam bentuk ion-ion 

tunggal. Sedangkan pada lapisan atmosfir, logam ditemukan dalam bentuk partikulat, di mana 

unsur-unsur logam tersebut ikut beterbangan dengan debu-debu yang ada di atmosfir (Palar, 

2004).   

 

2.2 Potensi Logam Berat di Indonesia  

 Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi penghasil logam terbesar, hal ini 

dapat dilihat dari banyaknya bahan tambang yang dihasilkan. Di sisi lain, pencemaran logam 

berat cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya proses industrialisasi. Pencemaran 

logam berat dalam lingkungan biasa menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Widowati, dkk.,  
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(2008) mengatakan bahwa terdapat 80 jenis logam berat dari 109 unsur kimia di muka bumi 

ini. Di mana logam berat dibagi dalam 2 jenis, yaitu: 

1. Logam berat esensial: yakni logam dalam jumlah tertentu yang sangat dibutuhkan oleh 

organisme. Dalam jumlah yang berlebihan, logam berat tersebut dapat menimbulkan efek 

toksik. Contohnya adalah Zn, Cu, Fe, Co, Mn, dan lain sebagainya. 

2. Logam berat tidak esensial: yakni logam berat yang keberadaannya dalam tubuh manusia  

belum diketahui manfaatnya bahkan bersifat toksik seperti Hg, Cd, Pb, Cr, dan lain 

sebagainya. 

Polutan logam dapat mencemari lingkungan, baik di lingkungan udara, air, dan tanah 

yang berasal dari proses alami dan kegiatan industri. Proses alamiah antara lain siklus alamiah 

sehingga bebatuan gunung berapi bisa memberikan kontribusi ke lingkugan air, udara, dan 

tanah. Kegiatan manusia yang bisa menambah polutan bagi lingkungan berupa kegitan 

industri-industi pertambangan, pembakaran hutan, serta kegiatan domestik lain yang mampu 

meningkatkan kandungan logam dilingkungan, udara, tanah, dan air (Widowati, dkk., 2008).  

 

2.3 Sumber dan Ekstraksi 

2.3.1 Sumber  

Secara konvensional, sumber daya alam dibedakan  atas sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui (renewable) dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (unrenewabel). 

Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah semua sumber daya alam yang mengalami 

siklus ulang atau dengan kata lain adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis, 

sebagai contoh adalah air. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah 

sumber daya alam yang habis terpakai, sebagai contoh adalah bahan bakar, baik itu bahan 

bakar fosil maupun bahan bakar nuklir (Palar, 2004). 

  Logam-logam dari dalam bumi digolongkan sebagai sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbaharui. Berdasarkan kelimpahannya dalam bumi, logam-logam tersebut dapat 

digolongkan lagi atas kelompok logam yang berkelimpahan dan kelompok logam jarang. 

Kelompok logam berkelimpahan adalah logam-logam yang ditemukan dalam jumlah banyak 

pada lapisan tanah atau batuan bumi. Sebagai contoh kelompok logam ini adalah: Fe, Al, Cr, 

Mn, Ti, dan Mg. Adapun kelompok logam jarang adalah logam yang ditemukan sedikit dalam 
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 lapisan tanah atau batuan bumi. Sebagai contoh logam ini adalah: Cu, Pb, Zn, Sn, W, Au, Ag, 

Pt, U, Hg, Mo, dan lain-lain (Palar, 2004). 

 Sementara logam-logam pada lingkungan perairan umumnya berada dalam bentuk ion. 

Ion-ion itu ada yang merupakan ion-ion bebas, pasangan ion organik, ion-ion kompleks, dan 

bentuk-bentuk ion lainnya. Kelarutan dari unsur-unsur logam dan logam berat dalam badan 

perairan dikontrol oleh pH badan air, jenis konsentrasi logam dan khelat dan keadaan 

komponen mineral teroksidasi dan sistem yang berlingkungan redoks (Palar, 2004). 

 

II.3.2 Ekstraksi 

 Sugiarto dan Suyanti, (2010) mengatakan bahwa ekstraksi logam dari bijih pekat 

melibatkan proses reduksi logam dari tingkat oksidasi positif menjadi logam bebas. Sebelum 

reduksi, biasanya diperlukan beberapa perlakuan lain seperti  proses:  

1. Sintering (pelengketan), yaitu suatu pemanasan bijih lembut tanpa pelelehan untuk 

memperoleh bijih yang lebih besar ukurannya. 

2. Calcining (kalsinasi), yaitu suatu pemanasan bijih karbonat atau oksida untuk 

membebaskan gas karbon dioksida, misalnya: 

                      4 FeCO3 (s) + O2 (g)          
∆
        2 FeO3 (s) + 4 CO2 (g) 

3. Roasting (pemanggangan), yaitu suatu proses pemanasan dalam oksigen atau udara di 

bawah titik leleh bijih yang bersangkutan yang biasa dilakukan pada bijih sulfida untuk 

memperoleh oksidanya, misalnya: 

                 2 PbS (s) + 3 O2 (g)         
∆
      2 PbO (s) + 2 SO2 (g)   

Untuk proses ekstraksi, reduksi, dan pemurnian logam secara umum dibagi dalam tiga 

macam proses metalurgi  yaitu:  

1. Pirometalurgi adalah suatu proses yang melibatkan reaksi kimia yang dilakukan pada 

temperatur tinggi. Misalnya dalam smelting (peleburan atau pelelehan), reduksi mineral 

menghasilkan lelehan logam yang dapat dipisahkan dari batuan yang tidak diinginkan. 

2. Elektrometalurgi adalah suatu proses reduksi mineral atau pemurnian logam yang 

menggunakan energi listrik. Natrium dan aluminium diproduksi menurut metode 

elektrometalurgi. 
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3. Hidrometalurgi adalah istilah umum untuk suatu proses yang melibatkan air dalam proses 

ekstraksi dan reduksi logam. Dalam proses leaching (peluluhan atau pelumeran) logam 

atau senyawanya terlarut dan lepas dari bijihnya atau langsung keluar dari endapan 

bijihnya oleh air sehingga  terbentuk larutan logam tersebut dalam air. 

 

2.4  Karakterisasi Logam Berat 

2.4.1 Merkuri (Hg) 

 Merkuri (Hg) adalah logam berat berbentuk cair, berwarna putih perak, serta mudah 

menguap pada suhu ruang. Merkuri akan berbentuk padat pada tekanan 7.640 atm. Merkuri 

dapat larut dalam asam sulfat atau asam nitrit, tetapi tahan terhadap basah. Merkuri memiliki 

nomor atom 80, berat atom 200,59 g/mol, titik lebur -38,9 °C, dan titik didih 356,6 °C 

(Widowati, dkk., 2008). 

 Logam merkuri dihasilkan dari bijih sinabar (HgS), yang mengandung unsur merkuri 

antara 0,1- 4%. 

 HgS (s) + O2 (g)  Δ        Hg (l) + SO2 (g) 

 Merkuri yang telah dilepaskan kemudian dikondensasi, sehingga diperoleh logam cair 

murni. Seperti logam-logam lain, merkuri dan senyawa-senyawanya tersebar luas di alam. 

Mulai dari batuan, air, udara, dan bahkan dalam tubuh organisme hidup. Penyebaran dari 

logam merkuri ini turut dipengaruhi oleh faktor geologi, fisika, kimia, dan biologi (Palar, 

2004). 

 Palar (2004), mengatakan bahwa secara umum logam merkuri memiliki sifat-sifat 

sebagai berikut: 

1. Berwujud cair pada suhu kamar (25 °C) dengan titik beku paling rendah sekitar -39 °C 

2. Masih berwujud cair pada suhu 396 °C.  Pada temperatur 396 °C ini telah terjadi pemuaian 

secara menyeluruh 

3. Merupakan logam yang paling mudah menguap jika dibandingkan dengan logam-logam 

yang lain 

4. Tahanan listrik yang dimiliki sangat rendah, sehingga menempatkan merkuri sebagai 

logam yang sangat baik untuk menghantarkan daya listrik. 
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5. Dapat melarutkan bermacam-macam logam untuk membentuk alloy yang disebut juga 

sebagai amalgama 

6. Merupakan unsur yang sangat beracun bagi semua makhluk hidup, baik itu dalam bentuk 

unsur tunggal ataupun dalam bentuk persenyawaan. 

 Merkuri banyak digunakan dalam termometer karena memiliki koefisien yang konstan, 

yaitu tidak terjadi perubahan volume pada suhu tinggi maupun rendah. Merkuri juga 

digunakan sebagai peralatan pompa vakum, barometer, electric rectifler, dan electric switches, 

lampu asap merkuri sebagai sumber sinar ultraviolet, dan untuk sterilisasi air. Merkuri mudah 

membentuk alloy amalgama dengan logam lainnya, seperti emas (Au), perak (Ag), platinum 

(Pt), dan tin (Sn) (Widowati, dkk., 2008). 

2.4.2. Sumber Merkuri di Lingkungan 

1. Mercury dalam batuan 

Mercury sangat jarang dijumpai sebagai logam murni (native mercury) di alam dan 

biasanya membentuk mineral sinabar (cinnabar) atau mercury sulfida (HgS). Mercury 

sulfida terbentuk dari larutan hidrothermal pada temperatur rendah dengan cara 

pengisian rongga (cavity filling) dan penggantian (replacement). Mercury sering 

berasosiasi dengan endapan logam sulfida lainnya, diantaranya Au, Ag, Sb, As, Cu, Pb 

dan Zn, sehingga di daerah mineralisasi emas tipe urat biasanya kandungan Mercury 

dan beberapa logam berat lainnya cukup tinggi. 

2. Mercury dalam sedimen sungai 

Kontaminasi Mercury dalam sediment sungai terjadi karena proses alamiah (pelapukan 

batuan termineralisasi), proses pengolahan emas secara tradisional (amalgamasi), 

maupun proses industri yang menggunakan bahan baku mengandung merkuri. Untuk 

mengetahui sumbernya, kontaminasi Mercury ini perlu diperhatikan dengan cermat 

karena tidak adanya standar baku mutu untuk kadar merkuri dalam sedimen sungai. 

Berdasarkan PP No. 18 Tahun 1999 baku mutu zat pencemar dalam limbah untuk 

parameter Mercury adalah 0,01 mg/L atau 10 ppb (Setiabudi, 2005). 

3. Mercury dalam tanah 

Berdasarkan pengamatan lapangan, banyak proses pengolahan bijih emas dengan 

gelundung dilakukan di lokasi pemukiman, di halaman rumah atau kebun pemiliknya. 
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Hal ini tentu menjadi perhatian khusus dalam melihat kemungkinan kontaminasi Hg di 

lingkungan tempat tinggal masyarakat, sehingga pengetahuan tentang konsentrasi 

Mercury dalam tanah menjadi cukup penting. (Setiabudi, 2005).  

4. Mercury dalam air permukaan 

Konsentrasi mercury dapat disebabkan oleh partikel halus yang terbawa bersama 

limbah akibat proses amalgamasi dan pelarutan dari sedimen sungai yang mengandung 

mercury. Dalam jangka waktu yang cukup lama logam mercury dapat teroksidasi dan 

terlarut dalam air permukaan. Dari penelitian konsentrasi Hg dalam air dari lokasi 

tambang di daerah Jawa Barat, pada umumnya kadar merkuri dalam air sangat kecil 

dan berada dibawah nilai ambang batas, kecuali di beberapa lokasi yang berhubungan 

dengan kegiatan pertambangan emas rakyat (Setiabudi, 2005). 

 

2.4.3. Toksisitas Merkuri 

Toksisitas senyawa mercury tergantung dari bentuknya. Senyawa mercury organik 

lebih toksik dibanding senyawa anorganiknya, karena mudahnya menembus sawar darah otak 

dan diabsorbsi sempurna pada saluran cerna. Berlin (1983) mencatat bahwa tidak ada 

perbedaan antara efek akut maupun kronik ketika terjadi akumulasi pada ambang toksik. 

Menurut WHO (1976), awal dari efek toksik metal mercury terjadi ketika kadar dalam darah 

antara 200 –500 ng/mL. Kadar dalam darah ini berkaitan dengan beban tubuh menanggung 

30-50 mg mercury per kg berat badan yang setara dengang asupan harian 3-7 μg/kg. Hal yang 

perlu dicatat bahwa kemunculan gejala keracunan mercury dapat tertunda beberapa minggu 

atau bulan tergantung dari akumulasi senyawa mercury dalam tubuh. Menurut Berlin (1983), 

tingkat keparahan paparan akan menentukan cetusan efek toksisitas sub kronik dan toksisitas 

itu terjadi bila terpapar pada tingkat yang lebih rendah dari pemaparan kronik Pada tingkatan 

subkronik ini tanda dan gejala yang terlihat adalah gangguan indera, penyempitan bidang 

penglihatan, ketulian dan gangguan motorik. Toksisitas kronik yang pernah terjadi adalah 

kasus keracunan di Irak, Minamata dan Niigata Jepang. Kasus toksisitas kronik di Jepang 

pertama kali dilaporkan pada Mei 1956 di daerah sekitar Teluk Minamata. Hingga akhir tahun 

1956 pasien bertambah menjadi 52 orang termasuk 17 orang tewas. 
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2.4.4. Mekanisme Toksisitas Mercury 

Mercury membentuk berbagai senyawan anorganik (seperti oksida, klorida,dan nitrat) 

dan organik (alkil dan aril). Logam mercury dan uap mercury termasuk kedalam mercury 

anorganik. Adapun mekanisme kerja merkuri dalam tubuh adalah sebagai berikut : 

1. Absorbsi 

Mercury masuk ke dalam tubuh terutama melalui paru - paru dalam bentuk uap 

atau debu. Sekitar 80 % uap merkuri yang terinhalasi akan diabsorbsi. Absorbsi 

mercury logam yang tertelan dari saluran cerna hanya dalam jumlah kecil yang dapat 

diabaikan, sedangkan senyawa mercury larut dalam air mudah diabsorbsi. Beberapa 

senyawa mercury (II) organik dan anorganik dapat diabsorbsi melalui kulit.  

2. Biotransformasi 

Unsur mercury yang diabsorbsi dengan cepat dioksidasi menjadi ion Hg
2+

,yang 

mempunyai afinitas terhadap gugus - gugus sulfhidril (-SH), serta berikatan dengan 

substrat - substrat yang kaya gugus tersebut. Mercury ditemukan dalam ginjal (terikat 

pada metalotionen) dan hati. Mercury dapat melewati darah - otak dan plasenta. Metil 

mercury mempunyai afinitas yang kuat terhadap otak. Sekitar 90% mercury darah 

terdapat dalam eritrosit. Metabolisme senyawa aril mercury serupa dengan 

metabolisme mercury logam atau senyawa anorganiknya. . 

3. Ekskresi 

Unsur mercury dan senyawa anorganiknya dieliminasi lebih banyak melalui 

kemih daripada feses, senyawa mercury anorganik terutama diekskresi melalui faeses (sampai 

90%). Waktu paruh biologis mercury anorganik mendekati 6 minggu. Menurut IPCS batas 

tolerir kadar mercury dalam tubuh manusia meliputi dalam darah 8 μmol/L, rata - rata mercury 

dalam urine 4 μg/L dan dalam rambut berkisar antara 1-2 μg/kg . Kadar yang berbahaya dalam 

darah jika melebihi 200 μmol/L, dalam urine melebihi 500 μg/l, dan konsentrasi mercury pada 

rambut bila melebihi dari 1 μg/g akan menunjukkan intoksikasi mercury  Sedangkan menurut 

ACGIH Tahun 1998 mereka yang tidak terpapar secara berarti, yaitu masyarakat pada 

umumnya maka kadar mercury dalam urine tidak lebih dari 15 μg/lg-kreatin, ambang batas 

mercury dalam darah = 15 μmol/L dan dalam urine = 15 μg/lg-kreatin.  
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Hingga saat ini belum ada standar international mengenai tingkat kandungan mercury 

dalam darah yang dikategorikan normal, angka 8μ mol/l yang digunakan IPCS bukanlah batas 

tertinggi kadar mercury diperbolehkan melainkan nilai mean untuk penduduk dunia 

Sedangkan Konsentrasi untuk mercury metalik atau uapnya di udara 0,1mg/m3 dan untuk 

persenyawaan persenyawaan organik 0,01mg/m3 ditempat kerja dimana pekerjanya bekerja 

selama 8 jam per hari Kriteria World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa kadar 

normal mercury dalam darah berkisar antara 5 μg/L – 10 μg/L, dalam rambut berkisar antara 1 

mg/Kg – 2 mg/Kg sedangkan dalam urine rata - rata 4 μg/L. 

 

2.4.5  Biokonsentrasi 

Bioakumulasi adalah masuknya bahan pencemar oleh makhluk hidup dari suatu 

lingkungan melalui suatu mekanisme atau lintasan. Proses bioakumulasi dapat dilihat sebagai 

suatu keseimbangan antara dua proses kinetika, pengambilan dan pelepasan (Connel dan 

Miller, 2006). Bioakumulasi logam berat bersama dengan nutrient pada lamun Enhalus 

acoroides tidak hanya terjadi di akar namun juga terjadi di daun meskipun dalam jumlah 

yang lebih sedikit daripada di akar, sehingga dapat diketahui bahwa konsentrasi logam 

berat yang terdapat di daun tidak hanya berasal dari mobilitas akar namun juga proses 

penyerapan oleh daun itu sendiri (Sugiyanto, 2016). Ivanciuc dkk (2006) menyatakan 

bahwa bioakumulasi bahan kimia dalam suatu perairan merupakan kriteria penting dalam 

mengevaluasi ekologi dan tingkat pencemaran suatu lingkungan. 

 
2.4.6.  Biokonsentrasi Faktor (BCF) 

 
Biokonsentrasi faktor merupakan kecenderungan suatu bahan kimia yang diserap oleh 

organisme akuatik. BCF merupakan rasio antara konsentrasi bahan kimia dalam organisme 

akuatik dengan konsentrasi bahan kimia di dalam air ( LaGrega dkk, 2001). 

Analisa BCF dilakukan untuk mengetahui tingkat akumulasi logam berat pada 

jaringan tumbuhan, rumus perhitungan BCF yang digunakan oleh Baker (1981) adalah 

sebagai berikut: 
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dimana : 

C org = Konsentrasi logam berat dalam organisme (mg/kg atau ppm) 

Csed = Konsentrasi logam berat dalam sedimen (ppm)  

dengan kategori tanaman dibagi menjadi 3 yaitu : 

Akumulator : apabila nilai BCF >1  

Excluder      : apabila nilai BCF < 1 

Indikator     : apabila nilai BCF mendekati 1 
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3.1 Maksud dan Tujuan 

 Maksud Kajian Sebaran dan Kadar Merkuri (Hg) ini adalah untuk mengetahui 

sejauhmana pencemaran merkuri akibat penambangan material sinabar (HgS) di Daerah 

Gunung Tembaga, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat. Kajian ini ditujukan 

untuk dapat dimanfaatkan oleh pihak Yayasan Kedai masyarakat (Kemas) dan para pengambil 

keputusan dan juga para Stakeholder lain yang untuk memberikan arahan menangani 

pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh penambangan tersebut.  

3.2 Manfaat Kegaiatan 

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan infomasi kepada pihak Yayasan Kedai 

Masyarakat (Kemas), masyarakat dan instansi terkait tentang jenis mineral serta kadar 

logam berat merkuri dan logam berat ikutan lainnya yang terdapat pada material yang 

ditambang pada kawasan pertambangan di Gunung Tembaga. 

2. Sebagai parameter dan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan 

pengelolaan kawasan pertambangan. 

3. Sebagai referensi untuk penelitian lanjutan tentang kontaminasi merkuri pada tumbuhan, 

hewan dan manusia. 

4. Dapat dijadikan model untuk remediasi dan penataan lingkungan pasca tambang 
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4.1 Tahapan Kegiatan 

Proses Kajian Sebaran dan kadar merkuri (Hg) Akibat Penambangan Material Sinabar 

(Hgs) di daerah Gunung Tembaga Kabupaten Seram Bagian Barat dilakukan melalui tahap-

tahap sebagai berikut :  

1. Kegiatan Persiapan: Kegiatan persiapan untuk memenuhi syarat-syarat administrasi 

maupun teknis baik di pihak pemberi dan penerima pekerjaan. Bagi pihak yang akan 

melaksanakan kegiatan harus memiliki persiapan administrasi dan teknis untuk melakukan 

survey, jadwal dan bentuk data atau informasi yang dibutuhkan; 

2. Kegiatan survey lapangan dan Kegiatan Pengumpulan Data untuk mengumpulkan data 

awal terkait dengan Kajian Analisis Sebaran dan Kadar Merkuri (Hg) Akibat Penambangan 

Material Sinabar (HgS) di daerah Luhu Kabupaten Seram Bagian Barat; 

3. Kegiatan Penyusunan Laporan Pendahuluan yaitu laporan yang berisi 

pendekatan/metodologi yang digunakan, pengumpulan data sekunder (kajian pustaka), serta 

kegiatan penelitian di lapangan; 

4. Kegiatan Penyusunan Laporan akhir yaitu tahap laporan draft akhir dalam bentuk buku 

yang telah dipresentasikan/diseminarkan dan telah dilakukan perbaikan (revisi) sesuai 

dengan berita acara hasil diskusi. 

4.3  Prosedur Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan berupa survei lokasi penelitian dan pengambilan sampel pada 

sejumlah titik yang berbeda, mulai dari perairan Desa Katapang sampai sekitar Gunung 

Tembaga (Luhu). Sampel diletakkan dalam wadah berpendingin es (cool box) dan dibawah ke 

Laboratorium Kimia Anorganik Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Pattimura untuk dilakukan dipreparasi. Analisis dengan XRF di 

Laboratorium Pusat Penelitian Geologi (LPPG) Bandung sedangkan analisis merkuri 

dilakukan di Laboratorium Produktivitas dan Lingkungan Perairan (ProLing) Institut Pertanian 

Bogor (IPB).  
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Alat dan Bahan 

Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: GPS (Garmin 72HI), sarung tangan 

tekstil, sendok plastik, kantung dan loyang plastik, cool box (Kirapak), seperangkat alat gelas 

(Pyrex), Hot plate, timbangan analitik (Cybersan CON 110), furnance oven (Memert), 

lumpang dan alu, ayakan 100 mesh, X-Ray Fluoresence (Panalytical Axios Max), 

Spektroskopi Serapan Atom uap dingin (Analitik jena). 

 

Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: sampel tanah dari beberapa titik, 

plastik sampel, kertas label, akuabides, HCl pekat (p.a Merck), HNO3 pekat (p.a Merck), 

KMnO4 (p.a Merck), SnCl2.2H2O (Merck), NH2OH.HCl (Merck),kertas saring Whatman No. 

42 dan larutan induk Hg. 

 

Prosedur Kerja 

Persiapan dan Survei Lapangan 

 Tahap persiapan adalah pembuatan peta lokasi sampling serta mempersiapkan alat-alat 

lain seperti plastik sampel, gunting, GPS, dan alat tulis. Tujuan pembuatan peta adalah untuk 

mendapatkan peta dasar yang menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan penelitian lapangan 

terutama terkait dengan penetuan titik sampel dan kondisi geofisik lingkungan. 

 

Penelitian Lapangan 

 Penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data dari beberapa titik sampel 

tanah yang diambil pada perairan Desa Katapang sampai kawasan Gunung Tembaga. 

Pengambilan sampel tanah dilakukan pada sejumlah titik yang berbeda. Sampel sedimen laut 

dan tanah diambil menggunakan grab dan sendok plastik pada permukaan hingga kedalaman 

kurang lebih 10-20 cm diatas permukaan tanah. Sampel dimasukkan dalam plastik sampel dan 

diberi label, kemudian diletakkan dalam kotak pendingin. Selanjutnya sampel dibawa ke 

laboratorium untuk dianalisis lebih lanjut. 
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Penelitian Laboratorium 

Persiapan Sampel 

Sampel tanah dan sedimen laut diambil dan dibersihkan dari kotoran kemudian 

dipanaskan dalam oven, dihaluskan dengan lumpang dan alu serta diayak dengan ayakan 100 

mesh. Sampel ditimbang sebanyak 30 g dengan timbangan analitik dan dimasukkan dalam 

plastik sampel yang telah diberi label dan siap dianalisis. 

 

Pembuatan Larutan Sampel 

 Sampel tanah ditimbang sebanyak 10 g ke dalam beaker gelas 250 mL dan 

ditambahkan aqua regea (HCl:HNO3) dengan perbandingan 3:1 sebanyak 20 mL. Sampel 

kemudian dipanaskan diatas penangas listrik dengan suhu 70 °C hingga larut dan 

mengeluarkan asap putih. Larutan didinginkan, disaring dan dimasukan dalam labu takar 100 

mL dan diencerkan dengan akuabides hingga tanda batas. Proses ini dilakukan untuk semua 

sampel tanah. 

Analisis Sampel Dengan XRF 

 Sampel yang telah disiapkan dimasukan dalam P1 (tempat sampel pada XRF) hingga 

tinggi sampel 1/3 dari tinggi P1. Kemudian sampel dipress menggunakan hydraulic press 

kemudian sampel dimasukan kedalam alat XRF dan siap dianalisis. 

 

Pembuatan Larutan Sampel 

 Sampel tanah ditimbang sebanyak 10 g ke dalam beaker gelas 250 mL dan 

ditambahkan aqua regea (HCl:HNO3) dengan perbandingan 3:1 sebanyak 20 mL. Sampel 

kemudian dipanaskan diatas penangas listrik dengan suhu 70°C hingga larut dan 

mengeluarkan asap putih. Larutan didinginkan, disaring dan dimasukan dalam labu takar 100 

mL dan diencerkan dengan akuabides hingga tanda batas. Proses ini dilakukan untuk semua 

sampel tanah. 

 

Analisis Sampel Dengan CV-AAS 

 Larutan sampel dipipet sebanyak 10 mL dan dimasukan dalam tabung reaksi, 

kemudian ditambahkan 0,1 mL KMnO4 10% dan dikocok hingga homogen. Setelah itu 

ditambahkan 0,1 mL NH2OH.HCl untuk menghilangkan kelebihan reagen pengoksidasi dan 
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dikocok kembali. Selanjutnya ditambahkan 0,5 mL SnCl2.2H2O dan segera dianalisis dengan 

AAS uap dingin untuk mengetahui kandungan logam yang terkandung dalam sampel. 

 

Pembuatan larutan Standar 

a. Pembuatan Larutan Standar Merkuri (Hg) 

1. Larutan standar Hg 100 ppm dibuat dengan mengambil sebanyak 10 mL dari larutan induk 

1000 ppm, kemudian diencerkan dalam labu takar 100 mL dengan akuabides hingga tepat 

volumenya. 

2. Larutan standar Hg 10 ppm dibuat dengan mengambil sebanyak 10 mL dari larutan standar 

100 ppm, kemudian diencerkan dalam labu takar 100 mL dengan akuabides hingga tepat 

volumenya. 

3. Deret larutan standar Hg diambil masing-masing sebanyak 2, 4, 6, dan 8 mL larutan standar 

10 ppm, kemudian diencerkan dalam labu takar 100 mL dengan akuabides hingga tepat 

volumenya untuk memperoleh konsentrasi  0,2 ; 0,4 ; 0,6 dan 0,8 ppm. 

4. Larutan standar diukur absorbansinya dengan SSA pada panjang gelombang 253,7 nm 

kemudian dibuat kurva standar konsentrasi versus absorbansi dan diperoleh persamaan 

regresi linear. 

 

4.4  Pelaporan 

Melalui Kajian Analisis Distribusi dan Kontaminasi Merkuri (Hg) Akibat 

Penambangan Material Sinabar akan dihasilkan produk dengan penjabaran sebagai berikut : 

1. Laporan Pendahuluan 

Laporan ini terdiri atas: Pendahuluan (Latar Belakang, Permasalahan, Sasaran, Ruang 

Lingkup, Keluaran, Pelaksanaan Kegiatan); Tinjauan Pustaka; Tujuan dan Manfaat; 

Metodologi (Kerangka Kerja, Metode Pengumpulan Data, data penelitian dan Kerangka 

Penulisan (Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir).  

2. Laporan Akhir (Final Report): dalam bentuk dokumen (buku) yang memuat rangkaian 

kegiatan terkait Kajian Analisis Distribusi dan Kontaminasi Merkuri (Hg) Akibat 

Penambangan Material Sinabar (HgS) di daerah Gunung Tembaga, Kab SBB. 

 



LAPORAN AKHIR         

                     

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN  

21 
 

BAB V  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian dan Preparasi Sampel 

Gunung Tembaga  merupakan salah satu pegunungan yang terletak  pada Kabupaten 

Seram Bagian Barat yang secara geografis berada pada daerah pesisir Sampel tanah yang 

digunakan dalam  penelitian diambil pada enam titik yang  berbeda seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lokasi titik pengambilan sampel di daerah Gunung Tembaga, Kecamatan Huamual 

 

 Sampel tanah diambil menggunakan sendok plastik pada permukaan hingga 

kedalaman 10-20 cm diatas permukaan tanah dan dimasukkan dalam plastik sampel yang 

telah diberi label kemudian disimpan dalam coolbox untuk di bawa ke laboratorium. Tanah 

kemudian dibersihkan dari pengotor-pengotor yang tampak kemudian dikeringkan dalam 

oven pada suhu 40 °C untuk menghilangkan kadar air  yang terkandung dalam sampel  untuk 

proses lebih lanjut. 

Pertambangan Gunung Tembaga merupakan salah satu pertambangan tradisional yang 

berada pada Dusun Hulung, Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat 

yang tidak memiliki ijin dari Pemerintah setempat, sehingga masih dikatakan sebagai 

Pertambangan Ilegal (PETI), karena tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat untuk 

melakukan aktivitas pertambangan, walaupun punya resiko bahaya longsor pada gunung 
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yang terus-menerus digali oleh masyarakat, sehingga bahaya dapat menimpa masyarakat 

yang dalam hal ini  para penambang. Berikut gambaran umum lokasi pengambilan sampel 

seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1. Gambaran umum lokasi pengambilan sampel pada pusat pertambangan Gunung 

Tembaga 

NO. KODE 

SAMPEL 

KOORDINAT JENIS SAMPEL LOKASI 

01. 
M 

E 03° 21’ 04,07” Ore Sinabar Lokasi Tambang G. Tembaga 

S 128° 01’ 53,4” 

02. S1 E 03° 18’ 23,00” Sedimen Perairan Perairan Desa Katapang 

S 128° 03’ 38,64” 

03. S2 E 03° 19’ 38,40” Sedimen Perairan Perairan Dusun Uhe 

S 128° 03’ 23,06” 

04. S3 E 03° 21’ 15,52” Sedimen Perairan Perairan Sebelum Dusun 

Hulung S 128° 02’ 25,56” 

05. S4 E 03° 21’ 19,78” Sedimen Perairan Perairan Dusun Hulung 

S 128° 02’ 13,89” 

06. S5 E 03° 21’ 41,19” Sedimen Perairan Perairan Gunung Tembaga 

S 128° 01’ 50,42” 

07. S6 E 03° 21’ 49,39” Sedimen Perairan Sedimen Pantai Gn. Tembaga  

S 128° 01’ 46,73” 

08. S7 E 03° 21’ 31,08” Sediman Sungai Sedimen Kali Hulung 

S 128° 01’ 51,92” 

09. S8 E 03° 21’ 33,16” Sediman Sungai Sedimen Kali Tembaga I 

S 128° 01’ 49,97” 

10. S9 E 03° 21’ 40,37” Sediman Sungai Sedimen Kali Tembaga II 

 

 

5.2 Karakteristik Perairan Teluk Piru 

Pola Musim 

Perairan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) secara keseluruhan memiliki tipe 

iklim laut tropis dan iklim musim, dimana wilayah Teluk Piru memiliki tipe iklim B dengan 

nilai Q = 0,232 dan nilai indeks batas iklim (R) = 1,51. Nilai nilai tersebut menunjukkan 

bahwa jumlah bulan basah di kawasan SBB lebih sedikit dari jumlah bulan kering sehinga  

tergolong tipe iklim kering. Jumlah presipitasi rata-rata tahunan berkisar dari 2763 (Teluk 

Piru) – 3657 mm (Teluk Elpaputih).  Ada 4 musim yang berpengaruh terhadap perairan SBB 

yakni musim Barat (Desember – Pebruari), musim Pancaroba 1 (Maret–Mei), musim Timur 
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(Juni–Agustus), dan musim Pancaroba 2 (September–Nopember). Setiap musim memiliki 

karakteristik cuaca yang berbeda-beda yang ditunjukkan dengan suhu udara, pola angin, 

curah hujan, dan faktor cuaca lainnya.   

Suhu udara rata-rata lima tahunan berdasarkan data meteorologi stasiun Kairatu, 

Amahai dan Namlea berkisar dari 20,2 – 33,2
o
C dengan rata-rata 26,2 – 26,3

o
C. Jumlah hari 

hujan rata-rata tahunan berkisar dari 10,9 – 18,0 mm, penyinaran matahari 54-61 % dan 

kelembaban udara relatif 84 – 87 %. Kecepatan angin rata-rata tahunan berkisar dari 2,9 – 3,6 

knot (arah 120 – 135
o
 ) dengan kecepatan terbesar 13,4 -19,0 knot (Arah 135 – 180

o
). 

Kecepatan angin rata-rata tahunan berkisar dari 8,2 – 9,2 knot (arah 110 -200
o
), kecepatan 

terbesar berkisar dari 23,8 – 38,1 knot dengan arah 167 – 369
o
. Kecepatan angin maksimum 

biasanya terjadi pada musim Timur  (Juni – Agustus). Bedasarkan klasifikasi data Iklim 

menurut Oldeman (1980), sebagian wilayah Kabupaten SBB masuk katagori  Zone II.6 yakni 

Curah hujan Tahunan 2500-4000 mm, dan zone B2 (7-9 BB, < 2 BK).   

 

Pola Arus Permukaan  

Perairan Teluk Piru tergolong perairan semi tertutup yang secara geomorfologi 

memiliki 25 tanjung yang terdistribusi pada sisi barat (12 tanjung) dan timur teluk (13 

tanjung), dan 6 buah teluk kecil yang berasosiasi dengan sejumlah tanjung terutama pada sisi 

timur teluk. Keberadaan topografi sepanjang pantai Teluk Piru tampak berkelok kelok pada 

sebagaian besar wilayah, yang berindikasi kejadian abrasi pantai terjadi secara intensif pada 

sejumlah lokasi. Akibat bentukan topografi bentang alam pantai demikian, dan kedudukannya 

terhadap arah lintasan massa air laut Banda yang memasuki Teluk Piru dari sisi Barat 

(Tanjung Sial) dan dari sisi Timur yang melewati Selat Seram, maka ditemukan ada variasi 

pola arus permukaan di wilayah Teluk Piru selama periode air bergerak pasang (ABP) dan air 

bergerak surut (ABS). 

  

Pola Arus Permukaan Periode Pasang 

Sebagai perairan Teluk yang relatif tertutup, kejadian lintasan massa air di dalam 

Teluk Piru memiliki karakteristik yang khas untuk setiap periode pasang surut. Hasil analisa 

data pasang surut 29 Piantan memperlihatkan bahwa perairan Teluk Piru memiliki tipe pasut 

campuran yang condong ke harian ganda dengan kejadian pasang surut 2x dalam sehari.. 

Tinggi muka laut rata-rata di teluk Piru 1,35 m, dengan tinggi pasang tertinggi untuk kodisi 

HAT (high astronomical tide) bervariasi dari 2,33 – 2,36 m, dan tinggi surut terendah pada 
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kondisi LAT (low astronomical tide) bervariasi dari -0,0842 hingga  -0,0044 m. Pola arus 

permukaan yang diukur dengan metode lagrangian bulan Oktober memperlihatkan variasi 

pola arus selama periode pasang dan surut. Gambar 2 memperlihatkan pola arus permukaan 

periode pasang. Selama periode air bergerak pasang hingga pasang duduk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pola pasang surut di perairan Teluk Piru bulan Oktober 2021 

 

Arah lintasan massa air cenderung mengarah ke hulu teluk terutama pada kedua sisi 

kiri dan kanan teluk, sementara di bagian tengah teluk, tampak terjadi pembelokan arah arus 

ke sisi timur sekitar area Kaibobu dan melintasi pesisir pantai Waisarissa dan sekitarnya 

menuju Selat Seram. Kecepatan arus pada sisi barat teluk hingga outlet Teluk Piru berkisar 

dari 0,01 – 0,34 m/det. Kecepatan arus semakin meningkat pada area inlet teluk Piru terutama 

sekitar Tanjung Sial dan selat Seram sekitar Kamarian. Penyempitan area menyebabkan 

peningkatan aliran arus. Pola arus di sekitar muara sungai tampak memiliki pola berbalik arah 

dibandingkan arah lintasan arus pada stasiun yang jauh dari muara sungai. Hasil pengukuran 

di sekitar muara Talaga, dan muara sungai di wilayah Hulung dan Luhu, memperlihatkan 

pola arus berbalik akibat kekuatan aliran sungai dimana arah arus cenderung ke arah luar 

teluk.  

Pola arus selama periode pasang  tersebut mengindikasikan bahwa selama periode 

pasang, kekuatan aliran sungai dapat mendistribusikan polutan menjauhi pantai dengan pola 
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sebaran berlawanan arah dengan pola aliran yang dipengaruhi aliran pasang. Demikian juga 

bahwa semua polutan yang berasal dari wilayah Hulung dan sekitarnya akan ditranspor 

menyusur sisi barat Teluk Piru menuju hulu Teluk Piru, dan sebagian akan ditranspor ke arah 

timur menuju Kaibobu dan sekitar dan dibelokkan ke selatan menuju selat Seram. 

 

Pola Arus Permukaan Periode Surut 

Pola arus permukaan selama periode surut memperlihatkan pola yang khas, dimana 

massa air dari hulu Teluk Piru ditranspor keluar teluk sepanjang kedua sisir teluk, kemudian 

bertemu dengan massa air dari selat Seram di sekitar wilayah Kaibobu yang bergerak masuk 

ke Teluk Piru. Akibat perubahan topografi pantai, terjadi pembelokan arah lintasan massa air 

dari selat Seram tersebut menuju pulau Kasa dan berbelok ke selatan menyusur pantai Loki 

hingga Luhu dan selanjutnya menuju inlet teluk pada sisi barat sekitar tanjung Sial. 

Kecepatan arus bervariasi dari 0,01 – 0,317 m/detik pada hulu teluk hingga wilayah Luhu, 

sementara pada inlet sempit di sekitar Tanjung Sial dan Selat Seram kecepatan arus 

maksimum dapat mencapai 0,6 m/detik pada sejumlah titik.   

Pola arus selama periode surut memperlihatkan bahwa polutan dalam badan air di 

wilayah sekitar Hulung dan Luhu akan ditranspor ke arah selatan menyusur pantai Luhu 

menuju Tanjung Sial. 

 

 

Gelombang 

Gelombang di perairan Teluk Piru merupakan gelombang angin (variasi sea dan 

swell). Letak dan kedudukan teluk terhadap lintasan angin dan faktor hambatan seperti pulau 

Ambon dan sekitranya sangat berpengaruh terhadap arah rambatan serta kekuatan gelombang 

musim yang terjadi. Pada musim Timur (Juni–Agustus) perairan Teluk Piru mendapat 

tekanan gelombang yang cukup signifikan mulai dari kawasan sekitar tanjung Sial hingga 

Torung, Pesisir Kaibobu, dan sepanjang pesisir Waisarissa hingga tanjung Kamarian. 

Gelombang datang bervariasi dari 150 – 270° dengan sudut jangkauan gelombang 10 – 45°. 

 

 Tabel. 2. Sudut jangkauan gelombang di Pantai Teluk Piru 

Lokasi Arah Gel.Datang Lokasi  

Piru 10 195 Teluk Piru 

Piru 25 220 Teluk Piru 
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Loki 45 150 Teluk Piru 

P. Babi 40 270 Teluk Piru 

Kaibobu 15 110 Teluk Piru 

Waisarisa 15 150 Teluk Piru 

 

Kedudukan perairan Teluk Piru relatif terbuka terhadap angin Tenggara-Barat Daya 

yang digerakkan oleh Musim Timur (Juli-Agustus),  sehingga ketika kecepatan angin 

mencapai  > 10 knot akan menghasilkan tinggi gelombang > 1 m dan tingkat kekasaran muka 

laut mencapai skala Beaufort 4 – 5. Tipe gelombang pecah di perairan Teluk Piru pada empat 

lokasi (pantai Piru, Loki, Pulau Babi, Kaibobu dan Waisarissa) bervariasi dari spilling – 

plunging dengan dominasi plunging. Tinggi gelombang berkisar dari 0,23 – 0,44 m (rata-rata 

0,25 – 0.31 m). Energi gelombang yang dihasilkan berkisar dari  64 – 214 Joule/m² dengan 

rata-rata  76 – 115 Joule/m². 

Tabel  3. Magnitude gelombang pecah di  perairan pantai Teluk Piru pada musim Timur 

Teluk 

Piru 
Periode Vel_Gel Hb VLC Energi P (Watt) 

Min 1.94 3.03 0.23 0.54 64.76 98.00 

Max 6.42 10.02 0.41 1.80 214.31 1073.18 

Mean 3.25 5.07 0.29 0.91 108.52 295.60 

 

Loki Periode Vel_Gel Hb VLC Energi P (Watt) 

Min 2.44 3.81 0.25 2.00 81.45 155.02 

Max 4.5 7.02 0.35 3.70 150.22 527.27 

Mean 3.46 5.40 0.30 2.85 115.64 321.56 

 

P. Babi Periode Vel_Gel Hb VLC Energi P (Watt) 

Min 1.94 3.03 0.23 0.80 64.76 98.00 

Max 4.85 7.57 0.36 1.99 161.90 612.47 

Mean 3.57 5.57 0.31 1.47 119.12 354.69 

 

Kaibobu Periode Vel_Gel Hb VLC Energi P (Watt) 
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Min 1.5 2.34 0.20 0.62 50.07 58.59 

Max 7.18 11.20 0.44 2.95 239.68 1342.31 

Mean 3.95 6.16 0.31 1.81 131.84 503.36 

 

Waisarisa Periode Vel_Gel Hb VLC Energi P (Watt) 

Min 1.50 2.34 0.20 0.62 50.07 58.59 

Max 7.18 11.20 0.44 2.95 239.68 1342.31 

Mean 3.61 5.63 0.31 1.48 120.48 374.46 

 

Keterangan: Vel_Gel = Velositas gelombang; Hb = Tinggi gelombang pecah; VLC = Velositas arus 

menyusur pantai; P = Kekuatan gelombang. 

 

Berdasarkan data hasil ukuran butir sedimen pada enam titik yang berbeda, fraksi 

kerikil didominasi oleh sampel dengan kode (GT-3) yaitu sebesar 65,68% sementara fraksi  

pasir dan lumpur didominasi oleh sampel dengan kode (S1) dengan presentasi sebesar 

56,00% dan 35,16% hal ini disebabkan perbedaan dari tekstur tanah pada tiap titik (Lampiran 

3). Sampel dengan kode (S2) disiapkan untuk dianalisis lebih lanjut karena sampel yang 

memiliki tipe fraksi pasir dan lumpur yang dimiliki sampel tersebut akan mempengaruhi 

kandungan logam berat dan senyawa dalam sedimen, sedimen yang banyak mengandung 

fraksi yang lebih halus memiliki kemampuan mengikat logam berat lebih tinggi bila 

dibandingkan fraksi yang sifatnya kasar seperti pasir dan kerikil (Afriansyah, 2009). 

5.3.  Hasil Analisis Kandungan Logam Dengan XRF 

Berdasarkan hasil analisis dengan metode XRF dari sampel tanah pertambangan 

Gunung Tembaga yang telah dihaluskan disajikan pada Tabel 4 di bawah ini. Terlihat dari 

tabel tersebut bahwa kandungan unsur kimia tertinggi dari sampel tanah adalah Si dengan 

kandungan terbesar yaitu 30,20% kemudian diikuti oleh Al sebesar 10,03%, K sebesar 

4,21%, dan Fe sebesar 2,88%. 

Hasil uji menggunakan XRF di atas memperlihatkan unsur-unsur logam yang 

teridentifikasi sebanyak 19 unsur yang terkandung dalam sampel tanah pertambangan 

Gunung Tembaga. Namun, hasil analisis pengukuran yang telah dilakukan dengan metode ini 

tidak dapat mendeteksi unsur logam Pb dan Cu dikarenakan kondisi alat yang digunakan 

dalam hal ini tegangan dan arus yang digunakan tidak dapat mendeteksi keberadaan logam 
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Pb dan Cu. Sementara, logam Hg yang dianalisis menggunakan metode XRF dapat terdeteksi 

dengan konsentrasi logam Hg sebesar 0,05% yang terbentuk dalam persenyawaan oksidanya 

yaitu HgO di mana unsur logam yang tertinggi adalah Si dengan konsentrasi sebesar 30,20%. 

Tabel 4.  Hasil Pengukuran XRF pada tanah pertambangan Gunung  Tembaga 

No Senyawa Unsur  Konsentrasi  

(%b/b) 

1 SiO2   Si 30,20 

2 Al2O3 Al 10,03 

3 K2O K 4,21 

4 Fe2O3 Fe 2,88 

5 TiO2 Ti 0,53 

6 MgO Mg 0,232 

7 SO3 Sx 0,166 

8 Na2O Na 0,2651 

9 Sb2O3 Sb 

As 

0,2290 

10 As2O3 0,1100 

11 BaO Ba 0,1090 

12 

13 

P2O5 

HgO  

Px 

Hg 

0,0377 

0,0498 

14 CaO Ca 0,0261 

15 SrO Sr 0,0301 

16 V2O5 V 0,0130 

17 Rb2O Rb 0,0186 

18 Cr2O3 Cr 0,0075 

19 Ga2O3 Ga 0,0021 

 

Unsur Si merupakan mineral yang terdapat secara luas di alam dalam bentuk senyawa 

SiO2 dan merupakan unsur penting dari fraksi lempung tanah. Kandungan logam ini juga 

dipengaruhi oleh struktur geologi. Akan tetapi partikel silika kasar kebanyakan ditemukan 

dalam fraksi debu dan pasir. Mineral silika terdapat pada berbagai jenis tanah dengan 

konsentrasinya tergantung dari bahan induk dan tingkat pelapukan pada tanah (Tan, 1991). 
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V.5. Hasil Analisis Kandungan Logam Dengan AAS 

Analisis menggunakan metode AAS dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar kadar merkuri dalam sedimen perairan, sedimen pantai dan sedimen sungai 

pada ekosistem Teluk Piru dan dan sekitar area penambangan sinabar di Gunung Tembaga. 

Hasil analisis kadar merkuri menggunakan (CV-AAS) untuk kesembilan lokasi sampel 

ditampilkan pada Tabel 5.  

    Tabel 5. Hasil analisis kadar merkuri (Hg) 

NO. KODE 

SAMPEL 

LOKASI 

SAMPEL 

KADAR MERKURI 

ppm (mg/kg) 

01. M Ore Sinabar 336,464 

02. S1 Perairan Desa 

Katapang 
62,319 

03. S2 Perairan Dusun 

Uhe 
13,944 

04. S3 Perairan Sebelum 

Dusun Hulung 
9,642 

05. S4 Perairan Dusun 

Hulung 
8,055 

06. S5 Perairan Gunung 

Tembaga 
26,813 

07. S6 Pantai Gunung 

Tembaga 
3,914 

08. S7 Kali Hulung 19,811 

09. S8 Kali Tembaga I 7,871 

10. S9 Kali Tembaga II 21,310 

 

Hasil analisis kadar merkuri menunjukkan bahwa kadar merkuri pada daerah 

penambangan sinabar di Gunung Tembaga cukup tinggi, yaitu 336,464 ppm. Tingginya kadar 

merkuri pada batuan sinabar menyebabkan para penambang terus melakukan aktifitasnya 

walaupun secara resmi pemerintah telah menutup dan melarang segala akifitas penambangan 

sinabar di Gunung Tembaga. Secara umum, logam berat secara alamiah dapat hadir pada 

batuan, seperti Hg atau HgS. Merkuri sering berasosiasi dengan endapan logam sulfida 

lainnya, seperti Au, Ag, Sb, As, Cu, Pb, dan Zn, sehingga di daerah mineralisasi emas tipe 

urat  biasanya kandungan Hg dan beberapa logam berat lainnya cukup tinggi (Setiabudi, 

2005). Tingginya kadar merkuri pada material sinabar menunjukkan besarnya potensi 

material sinabar untuk ditambang secara komersial.  
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Hasil analisis kadar merkuri pada sedimen perairan laut, yaitu sampel S1 sampai S6  

menunjukkan kadar merkuri cukup tinggi. Khususnya untuk wilayah pemukiman, yaitu 

perairan Desa Katapang dan Dusun Uhe, dengan kadar merkuri masing-masing 62,319 ppm 

dan 13,944 ppm. Hal ini tentu membutuhkan perhatian lebih lanjut karena pesisir Teluk Piru 

padat dengan tumbuhan mangrove sehingga sangat berpotensi untuk terjadinya metabolisme 

sinabar menjadi metil merkuri oleh aktifitas mikroba. Khusus untuk area Gunung tembaga, 

kadar merkuri yang cukup tinggi (26,813 ppm), menunjukkan bahwa perairan Gunung 

Tembaga telah terkontaminasi oleh material sinabar yang terbawa oleh longsoran tebing dan 

material sinabar yang terbawa air larian (runoff) yang memasuki sungai sewaktu hujan.  
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BAB VI 

 KESIMPULAN DAN SARAN  

 

6.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Material sinabar (ore) dari Gunug Tembaga memiliki konsentrasi yang cukup tinggi, 

yaitu 336,46 ppm. Material sinabar dengan kadar merkuri yng cukup tinggi akan 

terbawa aliran sungai sampai ke laut dan berpotensi mengkontaminasi ekosistem 

perairan. 

2. Hasil analisis kadar merkuri pada sedimen perairan laut, khususnya untuk wilayah 

pemukiman, yaitu perairan Desa Katapang dan Dusun Uhe, menunjukkan kadar merkuri 

yang cukup tinggi, yaitu 62,319 ppm dan 13,944 ppm. Hal ini tentu membutuhkan 

perhatian lebih lanjut karena pesisir Teluk Piru padat dengan tumbuhan mangrove 

sehingga sangat berpotensi untuk terjadinya metabolisme sinabar menjadi metil merkuri 

yng sangat beracun oleh aktifitas mikroba 

3. Analisis pola arus pada Teluk Piru menunjukkan bahwa semua polutan yang berasal dari 

wilayah Hulung dan sekitarnya akan ditranspor menyusur sisi barat Teluk Piru menuju 

hulu Teluk Piru, dan sebagian akan ditranspor ke arah timur menuju Kaibobu dan 

sekitar dan dibelokkan ke selatan menuju selat Seram. 

4. Meskipun areal penambangan telah ditutup oleh Pemda dan aparat keamanan, 

masyarakat masih terus melakukan aktifitas penambangan dengan alasan utama 

kebutuhan ekonomi. 

5. Tingginya kadar merkuri pada area Gunung Tembaga menunjukkan besarnya potensi 

material sinabar untuk ditambang secara komersial 

 

6.2  Saran 

    Beberapa hal yang menjadi saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan pada tahun selanjutnya untuk mengetahui 

sebaran merkuri pada Teluk Piru bagian barat, sampai daerah Desa Kamarian. 

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang kontaminasi logam berat merkuri pada biota 

perairan dan tumbuhan darat . 
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3. Tingginya kadar merkuri pada batuan sinabar pada Gunung Tembaga menunjukkan 

besarnya potensi material sinabar untuk ditambang secara komersial sehingga 

menghasilkan pendapatan untuk Kab. Seram Bagian Barat serta mampu, menjaga 

kelestarian lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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SAMPEL SEDIMEN PANTAI TELUK PIRU DAN DAERAH TAMBANG 

SINABAR UNTUK ANALISIS KADAR MERKURI (Hg) 

 

Tanggal Sampling  : Selasa, 22 Februari 2022 

Jam               : 10.00 WIT-selesai 

Jenis dan Jumlah Sampel :  Sedimen Laut dan Material/Waste Tambang Sinabar (9 Sampel) 

Lokasi          : Perairan Teluk Piru dan area Penambangan Sinabar di  

Gunung Tembaga, Desa Luhu-Piru, Provinsi Maluku 

Petugas Sampling   : Dr. Yusthinus T. Male  

NO. KODE 

SAMPEL 

KOORDINAT JENIS SAMPEL LOKASI 

01. 
M 

E 03° 21’ 04,07” Ore Sinabar Lokasi Tambang G. Tembaga 

S 128° 01’ 53,4” 

02. S1 E 03° 18’ 23,00” Sedimen Perairan Perairan Desa Katapang 

S 128° 03’ 38,64” 

03. S2 E 03° 19’ 38,40” Sedimen Perairan Perairan Dusun Uhe 

S 128° 03’ 23,06” 

04. S3 E 03° 21’ 15,52” Sedimen Perairan Perairan Sebelum Hulung 

S 128° 02’ 25,56” 

05. S4 E 03° 21’ 19,78” Sedimen Perairan Perairan Desa Hulung 

S 128° 02’ 13,89” 

06. S5 E 03° 21’ 41,19” Sedimen Perairan Perairan Gunung Tembaga 

S 128° 01’ 50,42” 

07. S6 E 03° 21’ 49,39” Sedimen Perairan Sedimen Pantai Gn. Tembaga  

S 128° 01’ 46,73” 

08. S7 E 03° 21’ 31,08” Sediman Sungai Sedimen Kali Hulung 

S 128° 01’ 51,92” 

09. S8 E 03° 21’ 33,16” Sediman Sungai Sedimen Kali Tembaga I 

S 128° 01’ 49,97” 

10. S9 E 03° 21’ 40,37” Sediman Sungai Sedimen Kali Tembaga I 

S 128° 01’ 49,03” 

 

 








