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I. PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

 

Tingginya permintaan emas dunia dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia 

membuat harga emas menjadi mahal, sehingga pencarian terhadap cadangan emas terus 

dilakukan. Banyaknya cadangan emas yang ditemukan awalnya dikelola secara tradisional 

oleh masyarakat yang disebut Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) atau Penambangan 

Emas Tanpa Ijin (PETI). Proses pengolahan emas biasa dilakukan menggunakan metode 

sianidasi dan metode amalgamasi. Pada metode sianidasi prosesnya memerlukan ilmu dan 

teknik yang cukup komplekes dibandingkan metode amalgamasi, sehingga umumnya pada 

WPR, proses pengolahan dilakukan menggunakan metode amalgamasi. Metode amalgamasi 

merupakan proses ekstraksi emas dengan cara mencampurkan bijih emas dengan merkuri (air 

raksa) (Sudarsono, 2003).      

Penggunaan metode amalgamasi dapat berdampak terhadap masalah kesehatan 

lingkungan dan manusia melalui akumulasi logam merkuri di dalam lingkungan. Kejadian ini 

pernah terjadi pada beberapa daerah di dunia seperti, di Pulau Mindanao, Filipina (Appleton, 

dkk., 1999), Colombia (Cordy, dkk., 2011), dan Zimbabwe (Metcalf and Veiga, 2012). 

Masalah yang sama juga terjadi pada beberapa WPR di Indonesia seperti, di Sulawesi Utara 

(Polii dan Sonya, 2002), serta di Kelurahan Poboya, Kota Palu (Mirda, dkk., 2013). 

Cadangan emas di Gunung Botak, Kecamatan Wae Apo, Pulau Buru, tanpa sengaja 

ditemukan tahun 2011. Sejak saat itu ribuan penambang illegal (PETI) menggunakan metode 

amalgamasi dan sianidasi untuk mengekstrak emas di daerah Gunung Botak dan Gogrea, 

Pulau Buru. Limbah yang dihasilkan, dibuang ke lingkungan secara langsung tanpa suatu 

proses pengolahan, sehingga limbah merkuri dan sianida pada proses pengolahan emas di 

Gunung Botak sangat berbahaya bagi lingkungan. Tanpa ada upaya untuk mengurangi dan 

menghilangkan pemakaian merkuri dan sianida, penduduk di daerah sekitar pertambangan 

terancam kesehatannya. Mengingat sifat merkuri yang berbahaya, maka penyebaran logam ini 

perlu diawasi agar penanggulangannya dapat dilakukan sedini mungkin secara terpadu. 

Banyak penambang skala kecil yang terlibat dalam proses ekstraksi emas dari bijih 

menggunakan merkuri. Amalgamasi dari merkuri itu murah, mudah didapatkan dan 

prosedurnya tidak rumit, dan ekstraksi bijih emas dalam jumlah yang cukup secara ekonomis 

dapat meningkatkan kehidupan penambang pedesaan (Spiegel, dkk., 2006). Emisi merkuri 

yang signifikan menghasilkan sejumlah masalah yang berhubungan dengan kesehatan dan 
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lingkungan (Veiga, dkk., 2004). Karena kurangnya pengetahuan dan alternatif pengolahan 

emas, ribuan penambang dan masyarakat mengalami keracunan (Swain, dkk., 2007). 

Menurut pernyataan Rafni (2004), bahwa partikel sedimen yang halus biasanya 

mempunyai kandungan bahan pencemar yang tinggi. Hal itu disebabkan oleh adanya gaya 

tarik menarik elektrokimia antara partikel sedimen dengan partikel mineral, pengikatan oleh 

partikel organik dan pengikatan oleh sekresi lendir organisme. Harahap (1991) dalam 

Rahmawatie, dkk (2009), menambahkan bahwa logam berat mempunyai sifat yang mudah 

mengikat dan mengendap di dasar perairan dan bersatu dengan sedimen, sehingga biasanya 

kadar logam berat dalam sedimen lebih tinggi dibandingkan di dalam air. 

Merkuri dapat menyerang sistem saraf pusat pada anak yang mengarah ke kandungan 

karena para ibu mengkonsumsi makanan yang mengandung merkuri. Hal ini terjadi pada 

tragedy Minamata Jepang pada tahun 1950, dimana Hg dilepaskan oleh pabrik kimia ke 

dalam perairan dan mengkontaminasi ikan yang dikonsumsi oleh penduduk lokal. Hg pada 

ikan dalam bentuk metil merkuri (CH3Hg) yang mana tergolong dalam biovailabilitas tinggi, 

dan peristiwa di Minamata tingkat metil merkuri pada ikan dan penduduk itu sangat tinggi 

(Matsumoto, dkk., 1965; Harada, 1977). Peristiwa pencemaran Hg juga terjadi di berbagai 

negara-negara, seperti Irak, Brazil, Indonesia, Amerika Serikat, dan China (Renner, 2004). 

Penggunaan merkuri yang tidak terkendali pada wilayah Gunung Botak dan Gogrea 

akan sangat mempengaruhi kualitas lingkungan. Apabila hujan, semua limbah akan 

terdistribusi ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS), serta menuju sungai dalam jumlah yang 

banyak. Ada beberapa sungai yang berpotensi sebagai tempat distribusi limbah pengolahan 

emas di Kecamatan Wae Apo yaitu, sungai Waelata, Wae Apo, Anahoni dan Patipulu. Sungai 

Wae Apo memiliki beberapa DAS yang ada di sekitar lokasi pengolahan emas. Dataran 

sungai Wae Apo merupakan lumbung pangan nasional yang siap mensuplai ribuan ton beras 

untuk mendukung rencana swasembada beras nasional tahun 2014. 

Penelitian yang dilakukan Male dkk. (2013) menunjukkan bahwa kadar merkuri pada 

lokasi tromol melebihi 680 ppm atau mg/kg !!!. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

merkuri telah mengendap di Sungai Waelata (Wamsait) dan Teluk Kayeli dengan konsentrasi 

antara 3 sampai 7 ppm (nilai ambang merkuri pada tanah dan sedimen < 1ppm. 

Penelitian kadar merkuri pada sedimen dan batuan yanag dilakukan Brushett dkk 

(2017) di sekitar Gunung Botak dan Teluk Kayeli menunjukkan bahwa konsentrasi merkuri 

pada sedimen di Sungai Wamsait 82 kali lebih tinggi dari standar SNI. Penelitian kadar total 

merkuri (THg) dan Metil merkuri (MeHg) menunjukkan peningkatatan konsentrasi merkuri 

yang signifikan pada semua sampel biota laut yang dteliti. 



3 

 

Yayasan Kedai Masyarakat atau disingkat KEMAS adalah Organisasi Masyarakat 

baru yang didirikan pada tahun 2018 di Gianyar Bali. Saat ini Yayasan Kedai Masyarakat 

mendapatkan kepercayaan untuk bekerjasama dengan Lembaga Donor Bread For the World 

dalam Program Peningkatan Kesadaran akan Bahaya Bahan Beracun terhadap Lingkungan 

dan Kesehatan di Kabuapten Buru termasuk Desa Kayeli Kecamatan Teluk Kayeli, 

Kabupaten Buru, Propinsi Maluku.  

Sungai Patipulu adalah sungai yang mengalir melewati Desa Kayeli, Pulau Buru. 

Sebelum kegiatan penambangan emas yang dimulai tahun 2011, air sungai Patipulu dijadikan 

sumber air untuk keperluan domestik (minum, mandi, menyuci dsb) serta untuk mengairi 

pertanian hortikultura. Sejak kegiatan penambangan emas tanpa ijin marak pada tahun 2011, 

penduduk Kayeli membangun banyak unit tromol sepanjang tepian sungai Patipulu. 

Pengoperasian banyak unit tromol selama beberapa tahun yang menggunakan merkuri dalam 

jumlah banyak sangat mencemari lingkungan. Limbah tromol yang mengandung merkuri 

sangat tinggi dibiarkan mengkontaminasi tanah serta pada saat hujan, air larian (runoff) akan 

membawa limbah merkuri masuk ke Sungai Patipulu dan selanjutnya terbawa arus sungai 

menuju laut disekitar Teluk Kayeli. Sampai saat ini, penduduk Desa Kayeli masih 

memanfaatkan Sungai Patipulu untuk kegiatan mandi, cuci dan pengairan pertanian 

hortikultura. Diperlukan analisis laboratorium untuk mengetahui kualitas air sungai Patipulu, 

komposisi kimia sedimen sungai serta kandungan merkuri, baik pada limbah tromol maupun 

sedimen sungai.  

Data yang diperoleh tentang kualitas air, kualitas sedimen sungai dan sebaran merkuri 

sepanjang daerah aliran Sungai Patipulu akan dijadikan data ilmiah untuk program penataan 

lingkungan selanjutnya. Data yang diperoleh juga dijadikan basis data untuk mengetahui 

tingkat penyebaran merkuri dan potensi kontaminasi merkuri pada berbagai media (air,tanah, 

tanaman, hewan dan manusia). 

I.2.  Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan,  maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana tingkat distribusi dan kontaminasi merkuri saat ini (tahun 2019) pada sungai-

Patipulu di Desa Kayeli, Pulau Buru yang terdampak aktifitas penambangan emas  

2. Berapa kadar merkuri yang telah terakumulasi pada bekas lokasi tromol, sedimen sungai 

dan air sungai Patipulu di Desa Kayeli. 
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I.3.  Tujuan Penelitian 

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis tingkat penyebaran merkuri pada sungai Patipulu di Desa Kayeli yang 

merupakan tempat distribusi dan akumulasi limbah merkuri. 

2. Menganalisis kadar merkuri yang telah terakumulasi di berbagai titik dan media 

penyebarannya. 

I.4.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada: 

1. Rekomendasi untuk program penataan lingkungan selanjutnya.  

2. Pemerintah daerah; sebagai bahan informasi dan pertimbangan kepada Pemerintah 

Provinsi Maluku Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas 

Kesehatan Propinsi/Kabupaten dalam perencanaan, pemantauan dan pengendalian tingkat 

pencemaran lingkungan 

3. Penambang dan masyarakat; Sebagai informasi kepada penambang dan masyarakat Desa 

Kayeli tentang bahaya penggunaan bahan merkuri dan dampaknya terhadap lingkungan 

dan kesehatan masyarakat. 
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II. KAJIAN TEORI 

 

2.1 Teknik Pemurnian/Ekstraksi Logam Emas 

Proses ekstraksi logam dari bijihnya sampai saat ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode metalurgi. Metode metalurgi terbagi menjadi tiga teknik pemisahan, 

yaitu pirometalurgi, hidrometalurgi, dan elektrometalurgi. Proses pemisahan dengan metode 

pirometalurgi membutuhkan waktu yang relatif singkat, namun harus dilakukan pada suhu 

tinggi yang bisa mencapai 2000 oC. Biasanya bahan bakar yang digunakan untuk proses ini 

berupa logam cair dan garam leleh. Yang paling penting jika menggunakan teknik 

pirometalurgi untuk memisahkan logam seperti emas yaitu harus dilakukan pada bijih emas 

dengan kadar yang tinggi. Jika dilakukan pada bijih emas yang berkadar rendah maka 

penggunaan teknik ini tidak efektif dan efisien. Hidrometalurgi merupakan teknik pemisahan 

yang menggunakan larutan atau reagen kimia untuk menangkap atau melarutkan logamnya. 

Teknik ini dapat diterapkan untuk memisahkan logam emas dari bijih emas yang berkadar 

rendah. Hidrometalurgi dilakukan karena semakin sulitnya ditemukan bijih emas kadar tinggi, 

disamping itu bertujuan untuk mengurangi polusi dari proses pirometalurgi (Habashi, 1997). 

Teknik lain yaitu dengan elektrometalurgi yang memanfaatkan teknik elektrokimia 

(elektrolisis) untuk memperoleh logamnya. Untuk skala besar teknik ini tidak efisien karena 

membutuhkan energi listrik yang sangat besar.  

Sampai saat ini metode pemisahan yang paling sering digunakan adalah metode 

hidrometalurgi (metode ekstraksi pelarut) karena efektifitas dan efisiensinya dibandingkan 

metode pemisahan yang lain. Diantara beberapa metode isolasi logam-logam yang 

mempunyai nilai ekonomis, metode ekstraksi pelarut adalah suatu metode yang telah banyak 

aplikasinya didalam bidang industri saat ini (Mojski, 1979; Jensen, dkk., 1980; Lewis, dkk., 

1975). Yang paling penting dapat diterapkan pada bijih emas berkadar rendah (Habashi, 

1997). Beberapa keuntungan dari metode hidrometalurgi yaitu bijih tidak harus dipekatkan 

melainkan cukup dihancurkan menjadi bagian yang lebih kecil. Pemakaian kokas dalam 

jumlah besar untuk pemanggangan bijih dapat dihilangkan, polusi atmosfer dapat 

dihindarkan, suhu prosesnya relatif lebih rendah, reagen yang digunakan relatif murah dan 

mudah didapatkan, produk yang dihasilkan mempunyai kemurnian tinggi, dan masih banyak 

kelebihan-kelebihan lain dibandingkan dengan teknik pemisahan yang lain. 

Proses amalgamasi mempunyai resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan yang 

lebih tinggi dibandingkan sianidasi khususnya limbah merkuri baik dalam bentuk cair maupun 

gas. Senyawa merkuri relatif lebih sulit untuk dihancurkan dibandingkan dengan senyawa 
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sianida. Senyawa sianida relatif mudah dihancurkan dengan cara pemanasan di bawah sinar 

matahari (sinar ultraviolet) atau dioksidasi oleh oksidator kuat seperti hidrogen peroksida, gas 

khlor, atau gas belerang dioksida. Lain halnya dengan senyawa merkuri, relatif lebih sulit 

untuk dihancurkan karena itu merkuri di dalam tailing harus diisolasi agar tidak menyebar ke 

lingkungan. 

Mengingat sifatnya yang tidak dapat dihancurkan maka perusahaan pertambangan 

biasanya tidak memilih merkuri sebagai media penangkap logam emas, tetapi memilih 

senyawa sianida untuk proses pengolahan bijih emas. Proses pengolahan bijih emas 

menggunakan senyawa sianida ini memerlukan teknologi yang relatif tidak sederhana, dan 

memerlukan latar belakang pendidikan yang memadai dibandingkan dengan pengolahan 

dengan merkuri yang relatif lebih sederhana, akibatnya para penambang rakyat lebih memilih 

pengolahan dengan merkuri dengan resiko dampak negatif yang lebih besar, dan usaha 

pengelolaan tailing yang lebih besar pula (Sudarsono, 2003). 

Amalgamasi merupakan proses ekstraksi emas dengan cara mencampur bijih emas 

dengan merkuri (air raksa). Produk yang terbentuk adalah ikatan antara emas-perak dan 

merkuri yang dikenal sebagai amalgam (AuHg2, Au2Hg, Au3Hg). Merkuri tidak membentuk 

amalgam dengan silika dan mineral-mineral pengotor lainnya seperti pirit sehingga mineral-

mineral pengotor tersebut dapat dipisahkan sebagai residu yang masuk ke dalam tailing 

Sebelum dilakukan proses amalgamasi, perlu dilakukan proses pra-olahan agar proses 

amalgamasi dapat berlangsung dengan efisien. 

Proses pra-olahan meliputi tahap penghilangan partikel halus berupa lumpur 

(desliming), dan penggerusan (grinding). Pembuangan slime ini bertujuan untuk mengurangi 

jumlah material tidak berharga yang ikut masuk dalam proses amalgamasi. Terhadap bijih 

(dari tempat penyimpanan sementara) dilakukan desliming untuk menghilangkan slime yang 

menempel pada permukaan bijih setelah dilakukan penggerusan. Slime kemudian dibuang ke 

kolam pengendapan yang digunakan untuk penampungan tailing hasil amalgamasi (Gambar 

1). 

Proses penggerusan (grinding) dan amalgamasi dilakukan di dalam suatu drum 

amalgamator yang biasa disebut gelendung. Untuk proses penggerusan, gelendung diputar 

selama kurang lebih 6 jam. Pada tahap ini, ke dalam gelendung dimasukkan bahan-bahan 

sebagai berikut: bijih, air secukupnya sehingga diperoleh persen solid 40 - 50%, bahan 

pengatur pH, batang penggerus (rod). 

Ukuran butir bijih yang masuk ke unit penggerusan seyogyanya berukuran lebih kecil 

dari 1,5 cm, karena itu harus dilakukan preparasi yaitu peremukan dan pengayakan, 
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sebagaimana yang dilakukan pada proses preparasi bijih dalam skala industri. Hal ini harus 

dilakukan agar proses penggerusan di dalam gelendung berlangsung tidak terlalu lama selain 

batang penggerus dan gelendungnya sendiri tidak cepat rusak (Sudarsono, 2003). 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Proses Amalgamasi (Sudarsono, 2003). 

Setelah penggerusan selesai, batang-batang penggerus dikeluarkan dan lumpur-lumpur 

halus yang terapung dibuang. Proses berikutnya adalah amalgamasi yang dilakukan di dalam 

gelendung yang sama sesudah batang-batang penggerus dikeluarkan dan proses desliming 

selesai. Merkuri ditambahkan ke dalam gelendung sebanyak ± 0,1% dari berat total bijih yang 

diolah. Pemutaran gelendung untuk proses amalgamasi ini dilakukan selama ± 2 jam 

(Sudarsono, 2003). 

Setelah pemutaran gelendung selesai, gelendung dibuka dan semua isinya dikeluarkan. 

Akan diperoleh dua produk yaitu amalgam basah dan tailing. Amalgam basah ditampung di 

Bijih emas 

Crude bullion 

Uap merkuri 

Slime 

Amalgam kering 

Amalgam basah 

Merkuri 

Merkuri baru 

Desliming 

Grinding 

Pengolahan Tailing 

Penanganan uap merkuri 

Retorting 

Amalgamasi 

Peleburan 

Pendulangan 

Pemerasan dengan kain parasut 

Tailing 

Merkuri 

Uap merkuri 



8 

 

dalam baskom yang selanjutnya didulang untuk pemisahan merkuri dan amalgam. Terhadap 

amalgam yang diperoleh dari kegiatan pendulangan ini kemudian dilakukan pemerasan 

(squeezing) dengan menggunakan kain parasut untuk memisahkan merkuri dari amalgam 

(filtrasi). Merkuri yang diperoleh dapat dipakai kembali pada proses amalgamasi selanjutnya. 

Produk dari kegiatan ini berupa amalgam kering yang banyak mengandung emas dan siap 

untuk dilakukan retorting dan peleburan. Tailing dari proses amalgamasi yang dianggap 

masih banyak mengandung emas dilewatkan pada bak pengendap. Tailing yang ditampung ini 

kemudian diamalgamasi lagi di dalam gelendung selama ± 2 jam. Tailing akhir dari proses 

amalgamasi ini selanjutnya dibuang ke tempat penampungan akhir.  

Setelah diperoleh amalgam kering, proses berikutnya adalah retorting. Tujuan proses 

retorting adalah memisahkan merkuri yang berikatan dengan emas-perak dalam amalgam. 

Amalgam kering dimasukkan ke dalam retort dan dipanaskan pada temperatur 300-400oC. 

Pada temperatur ini diharapkan sebagian besar merkuri sudah menguap. Pada prinsipnya 

retort merupakan tempat untuk memanaskan amalgam dan harus dilengkapi dengan instalasi 

untuk mengembunkan kembali uap merkuri (destilasi). Air pendingin dialirkan ke dalam 

tabung pendingin dari atas ke bawah. Di dalam tabung pendingin uap merkuri akan menjadi 

cair kembali lalu mengalir ke bawah ke penampungan merkuri. Merkuri harus disimpan di 

dalam air, agar tidak menguap. 

Produk proses retorting adalah residu yang terdiri dari campuran emas, perak, sebagian 

kecil logam-logam pengotor dan merkuri sisa. Residu ini selanjutnya dilebur, sedangkan 

merkuri dapat dipakai kembali untuk proses amalgamasi. Merkuri yang tersisa harus 

diupayakan seminimal mungkin, karena saat dilakukan peleburan, sisa merkuri ini akan 

mengotori udara. Tahap peleburan merupakan tahap terakhir pengolahan emas menjadi 

produk akhir yaitu bullion. Peleburan harus dilakukan di dalam ruang tertutup agar uap 

merkuri tidak tersebar ke udara bebas (Sudarsono, 2003). 

 

2.2 Merkuri 

Merkuri ditulis dengan simbol kimia Hg atau hydragyrum yang berarti perak cair (liquid 

silver) adalah jenis logam berat yang berbentuk cair pada temperatur kamar, berwarna putih-

keperakan, memiliki sifat konduktor listrik yang cukup baik, tetapi sebaliknya memiliki sifat 

konduktor panas yang kurang baik. Merkuri membeku pada temperatur -38.9oC dan mendidih 

pada temperatur 357oC (Stwertka, 1998). 

Kelimpahan Hg di bumi menempati urutan ke-67 di antara elemen lainnya pada kerak 

bumi. Merkuri jarang didapatkan dalam bentuk bebas di alam, tetapi berupa bijih cinnabar 
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(HgS). Untuk mendapatkan Hg dari cinnabar, dilakukan pemanasan bijih cinnabar di udara 

sehingga menghasilkan logam Hg (Widowati, dkk., 2008). 

Hg mudah membentuk alloy amalgama dengan logam lainnya, seperti emas (Au), perak 

(Ag), platinum (Pt), dan timah (Sn). Garam merkuri yang penting antara lain, HgCl2 yang 

bersifat sangat toksik. HgCl2 digunakan dalam bidang kesehatan, Hg(ONC)2 digunakan 

sebagai bahan detonator yang eksplosif, sedangkan HgS digunakan sebagai pigmen cat 

berwarna merah terang dan bahan antiseptik (Widowati, dkk., 2008). Air raksa dalam kondisi 

temperatur kamar berbentuk zat cair, bila terjadi kontak dengan logam emas akan membentuk 

larutan padat (Sevruykov, dkk., 1960). 

Hg adalah unsur yang sangat beracun karena sifat akumulatif secara terus-menerus ke 

lingkungan dan biota. Toksisitas selalu tergantung pada bentuk kimia (Clarkson, 1998). 

Senyawa Hg organik, seperti metil merkuri (CH3-Hg), larut dalam air dan memiliki 

kemampuan bioakumulasi yang kuat ke dalam rantai makanan. Secara umum Hg Organik 

lebih beracun untuk organisme daripada bentuk anorganiknya. Namun dalam kondisi tertentu, 

bentuk anorganik dapat diubah menjadi bentuk organik (WHO, 2001; Boening, 2000), dan 

menjadi perhatian utama mengenai Hg adalah konversi dari Hg anorganik menjadi metil 

merkuri, kasus keracunan Hg terhadap manusia yang paling akut dan kronis yaitu penyakit 

Minamata. 

Hg adalah logam beracun, dan sedimen dianggap jalur utama untuk Hg di lingkungan 

perairan (US EPA, 1997). Umumnya Hg anorganik [Hg (II)] merupakan spesies Hg dominan 

dalam sedimen (Hammerschmidt, dkk., 2004). 

Hg merupakan unsur beracun yang dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf pada 

manusia. Metil merkuri (CH3Hg) merupakan bentuk yang paling beracun, organ target yang 

diserang adalah otak, terutama pada tahap awal perkembangan, ketika otak sangat rentan 

karena kemampuan CH3Hg dengan mudah melintasi penghalang darah otak dan hambatan 

plasenta (Di ' ez 2008). Metil merkuri (CH3Hg) dapat mempengaruhi perkembangan otak, 

terutama pada janin dan anak-anak (Clarkson, 2002). Oleh karena itu, telah diidentifikasi 

sebagai salah satu dari dua belas bahan kimia berbahaya besar bagi kesehatan anak-anak oleh 

World Health Organization (WHO) (WHO, 2004). 

Kemungkinan resiko ditentukan oleh eksposur bentuk merkuri (beberapa bentuk yang 

lebih beracun daripada yang lain), dan faktor-faktor geokimia dan ekologi yang 

mempengaruhi cara merkuri bergerak dan berubah bentuk di lingkungan (US Department of 

the Interior dan US Geological Survey, 2000). Kehadiran senyawa Hg yang berlebihan ke 

lingkungan baik dalam bentuk unsur anorganik ataupun organik dapat menyebabkan 



10 

 

kerusakan lingkungan dalam jangka panjang dan gangguan kesehatan (Kales dan Goldman, 

2002). 

Perubahan kondisi lingkungan, seperti: pH, potensial redoks, atau adanya kelat organik 

dapat mengakibatkan remobilisasi logam dari padat ke fase cair dan mendukung transformasi 

kontaminan menjadi bentuk yang lebih bioavailable atau beracun (Gleyzes, dkk., 2002). Oleh 

karena itu, perlu untuk mengukur dan membedakan berbagai bentuk logam dalam sedimen 

untuk memprediksi mobilitas, bioavailbilitas, dan potensi toksisitas logam (Fan, dkk., 2002). 

Wardhana (2004) dan Cornell (2002) mengatakan perpindahan suatu senyawa toksik 

melalui rantai makanan ke suatu makhluk hidup disebut biomagnifikasi. Dengan demikian 

perpindahan senyawa toksik dari biota air tingkat tropik rendah ke biota air tingkat tropik 

lebih tinggi dalam lingkungan perairan dapat digambarkan sebagai biomagnifikasi. Paparan 

utama CH3Hg yaitu melalui konsumsi ikan, kerang dan mamalia laut (US EPA, 1997; 

Sakamoto, dkk., 2004). Insiden paling terkenal dari keracunan Hg pada manusia terjadi di 

Teluk Minamata dan Sungai Agano Jepang pada tahun 1960, dimana CH3Hg dan senyawa 

merkuri lainnya dibuang oleh sebuah pabrik industri dalam jangka waktu yang lama. 

Konsumsi ikan yang terkontaminasi Hg menghasilkan 2217 kasus-kasus keracunan Hg pada 

tahun 1989. Penyakit ini kemudian disebut sebagai penyakit Minamata (WHO, 1996). 

Umumnya merkuri masuk ke perairan sungai dalam bentuk Hg unsur (Hg0) dengan 

densitas yang tinggi. Merkuri ini akan tenggelam ke dasar perairan atau terakumulasi di 

sedimen pada kedalaman 5 - 15 cm di bawah permukaan sedimen. Merkuri unsur tersebut 

dapat berubah menjadi merkuri organik oleh aktivitas bakteri, yaitu menjadi metil merkuri 

(CH3Hg), yang memiliki sifat racun dan daya ikat yang sangat kuat serta kelarutannya yang 

tinggi terutama dalam tubuh hewan air misalnya ikan (Budiono, 2003). Halstead (1972) 

menyatakan bahwa bahan kimia toksik tidak dapat didegradasi secara alamiah di laut, 

sehingga akan mengganggu terhadap kehidupan organisme. 

 

2.3 Efek Toksik 

Logam berat bersifat toksik karena tidak bisa dihancurkan (non-degradable) oleh 

organisme hidup yang ada di lingkungan sehingga logam-logam tersebut terakumulasi ke 

lingkungan, terutama mengendap di dasar perairan dan membentuk senyawa kompleks 

bersama bahan organik dan anorganik (Widowati, dkk., 2008). 

Absorpsi etil merkuri di tubuh mencapai 95%, kontaminasi Hg pada manusia bisa 

terjadi melalui makanan, minuman, dan pernafasan, serta kontak kulit. Paparan jalur kulit 

biasanya berupa senyawa HgCl2 atau K2HgI4. Jumlah Hg yang diabsorpsi tergantung pada 
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jalur masuknya, lama paparan, dan bentuk senyawa merkuri. Apabila gas merkuri terhirup, 

akan mengakibatkan penyakit bronkhitis. Sebagian besar logam merkuri akan terakumulasi 

dalam ginjal, otak, hati, dan janin (Widowati, dkk., 2008). 

Keracunan akut oleh Hg bisa terjadi pada konsentrasi Hg uap sebesar 0,5 - 1,2 mg/m3. 

Keracunan akut oleh Hg uap menunjukkan gejala faringitis, sakit pada bagian perut, mual-

mual dan muntah yang disertai darah, dan shock. Apabila tidak segera diobati, akan berlanjut 

dengan terjadinya pembengkakan kelenjar ludah, nefritis, dan hepatitis. Keracunan akut 

karena terhirupnya uap Hg berkonsentrasi tinggi menimpa pekerja dalam industri pengolahan 

logam Hg serta penambangan emas (Klaassen, dkk., 1986). 

Merkuri akan diekskresikan dari tubuh melalui usus, ginjal, kelenjar mamae, kelenjar 

saliva, dan kelenjar sudoriferos. Sebagian besar di ekskresikan melalui feses atau urin. 

Perbandingan ekskresi lewat feses dan urin dipengaruhi oleh besarnya dosis, cara 

paparan/pemberian, bentuk senyawa Hg, serta spesies hewan. Ekskresi merkuri organik 

sebagian besar terjadi dengan ekskresi feses daripada ekskresi urin. Eliminasi merkuri organik 

lebih lambat dibandingkan merkuri anorganik (Bartik dan Piskac, 1981). 

Senyawa merkuri anorganik, seperti Hg(NO3)2, HgCl2 dan HgO akan diakumulasi pada 

berbagai organ hati, ginjal, dan otak. Senyawa merkuri anorganik yang dapat diabsorpsi tubuh 

tidak lebih dari 2%, sedangkan senyawa merkuri organik tubuh mampu menyerap 95%. 

Sementara itu, uap merkuri bisa diabsorpsi sebesar 70 - 90% melalui jalur pernafasan (Bartik 

dan Piskac, 1981; Klaassen, dkk., 1986). 

Toksisitas kronis dari merkuri anorganik meliputi gejala gangguan sistem syaraf, antara 

lain berupa tremor, terasa pahit di mulut, gigi tidak kuat dan rontok, anemia, albuminuria, dan 

gejala lain berupa kerusakan ginjal, serta kerusakan mukosa usus (Widowati, dkk., 2008). 

Senyawa merkuri organik, seperti metil merkuri (CH3Hg) dan alkil merkuri (C2H5Hg), banyak 

digunakan sebagai bahan pestisida. Senyawa CH3Hg merupakan senyawa penyebab 

keracunan merkuri. Lebih dari 95% metil merkuri terabsorpsi dan ditransportasikan ke dalam 

sel darah merah, lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh dan hanya sejumlah kecil yang 

terakumulasi dalam plasma protein. Metil merkuri pada umumnya terakumulasi dalam sistem 

syaraf pusat dan ditemukan paling banyak pada bagian kortek dan serebelum (Palar, 1994). 

Gejala toksisitas merkuri organik meliputi kerusakan sistem syaraf pusat berupa 

anoreksia, ataksia, dismetria, gangguan pandangan mata yang bisa mengakibatkan kebutaan, 

gangguan pendengaran, konvulsi, paresis, koma, dan kematian (Widowati, dkk., 2008). 

Peristiwa keracunan Hg di seluruh dunia yang terjadi pada tahun 1960-an (Widowati, 

dkk., 2008) adalah : 
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1. Kasus di Minamata, Jepang, yang terjadi pada tahun 1955 – 1960, mengakibatkan 

kematian 110 orang. 

2. Kasus di Irak yang terjadi tahun 1961 mengakibatkan kematian 35 orang dan 321 orang 

cidera. 

3. Kasus di Pakistan barat yang terjadi tahun 1963 mengakibatkan kematian 4 orang dan 

34 orang cidera. 

4. Kasus di Guatemala yang terjadi tahun 1966 mengakibatkan kematian 20 orang dan 45 

orang cidera. 

5. Kasus di Nigata, Jepang, yang terjadi tahun 1968 mengakibatkan kematian 5 orang dan 

25 orang cidera. 

 

2.4 Kadar Batas Aman 

Kadar normal Hg di dalam berbagai jenis bahan pangan, tanah, dan perairan, yaitu pada 

biji-bijian 1–20 ppb; berbagai jenis bahan pangan mencapai 0,1 ppm; telur 0,004 – 0,007 ppb; 

sungai dan air laut 0,08 – 0,12 µg/L; air minum dan air tanah 0,01 – 0,07 µg/L; tanah 0,05 

ppm; serta udara 0,02 µg/m3. Kadar maksimum Hg yang diizinkan dan boleh dikonsumsi 

pada berbagai jenis pangan adalah bahan pangan secara umum 0,01 ppm; ikan 0,1 ppm, ikan 

laut 0,5 ppm; organ hewan potong 0,5 ppm; dan air minum 0,001 ppm. Kadar Hg pada 

makanan ternak yang diizinkan tidak boleh melebihi 0,1 ppm; konsentrasi tertinggi Hg pada 

daerah/wilayah kerja sebesar 0,1 mg/m3, sedangkan uap Hg anorganik dan Hg organik sebesar 

0,01 mg/m3 (Widowati, dkk., 2008). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

1. Waktu dan tempat Penelitian 

Pengambilan sampel dilakukan selama 1 (satu) hari, yaitu tanggal 18 September 2019 

Juni 2019. Tahap pertama dilakukan penelitian lapangan berupa survei lokasi penelitian dan 

pengambilan sampel, sedangkan tahap kedua dilakukan analisis kandungan merkuri (Hg) 

dalam sampel air, bekas area tromol dan sedimen sungai. Preparasi sampel dilakukan di 

Laboratorium Kimia Anorganik, Jurusan Kimia, FMIPA, Universitas Pattimura. Analisis 

kualitas air sungai dilakukan di Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku,  sedangkan 

analisis Merkuri dilakukan pada Laboratorium Produktifitas dan Lingkungan Perairan 

(ProLing), Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan, Institut Pertanian Bogor (IPB). Untuk analisis sedimen, dilakukan analisis 

komposisi kimia sedimen menggunakan XRF (X-Ray Fluorescence) dan XRD (X-Ray 

Powder diffraction) pada Laboratorium Pusat Survey Gelogi, Bandung. Semua laboratorium 

uji yang digunakan terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). 

 

2. Lokasi sampling 

Sampling dilakukan pada sepuluh (10) titik sepanjang aliran Sungai Patipulu, Desa 

Kayeli (Peta lokasi sampling terlampir). 

 

3. Teknik Sampling dan Preparasi Sampel 

Titik koordinat di lapangan ditetapkan secara akurat menggunakan GPS. Sampel air 

sungai diambil pada kedalam 10-20 cm menggunakan botol sampel air berwarna hitam. 

Sampel diasamkan dengan penambahan HNO3 kemudian diletakkan dalam kotak 

berpendingin es (cool box). Sampel sedimen pada bekas area tromol diambil masing-masing 

menggunakan sendok plastik dan diletakkan dalam wadah plastik (sandwich bag), diberi label 

dan diletakkan dalam cool box. Sampel sedimen sungai diambil menggunakan Eickman Grab 

Sampler dan diberi perlakuan seperti sampel tanah dari tromol. Keseluruhan sampel dibawak 

ke Laboratorium Kimia Anorganik FMIPA Universitas Pattimura dan disimpan dalam dalam 

lemari pendingin (freezer) sampai proses selanjutnya. 

a. Persiapan sampel sedimen 

 Untuk proses preparasi (penyiapan ) sampel sedimen, sampel dikeluarkan dari lemari 

pendingin dan dibiarkan pada suhu ruangan hinggan es pada sampel mencair. Kemudian 
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dengan menggunakan peralatan serba plastik (mangkok, wadah, dan sendok), dipisahkan 

kotoran yang ada pada sedimen berupa batu, kerang dan kotoran lainnya. Tiga sampel yang 

diambil dari satu titik kemudian dicampur hingga merata dan dijadikan satu sampel. Sampel 

padatan (sedimen dan tanah) diletakkan pada mangkok palstik dan dimasukkan ke dalam oven 

selama 4 hari pada suhu 40º C untuk proses pengeringan. Sampel yang telah kering 

dihaluskan dengan menggunakan mortar dan alu serta di ayak menggunakan ayakan 100 

mesh. Setelah sampel halus, ditimbang sebanyak 5 gram dengan timbangan analitik, 

kemudian sampel dimasukkan dalam kantong plastik yang telah diberi label dan siap untuk 

dianalisis lebih lanjut. 

b. Pembuatan kurva baku dan pembacaan sampel  

 Dari larutan induk merkuri HgCl2 (Hg 100 ppm), dipipet sebanyak 1 mL, kemudian di 

masukkan dalam labu takar 100 mL, setelah itu larutan diencerkan dengan akuades sampai 

dengan tanda batas pada labu takar hingga menghasilkan larutan induk Hg 1 ppm atau 1000 

ppb. Dari larutan induk Hg 1000 ppb, dipipet sebanyak 0,1 mL, kemudian dimasukkan dalam 

labu takar 10 mL. Larutan diencerkan dengan akuades sampai tanda batas pada labu takar 

hingga menghasilkan larutan induk Hg 10 ppb.  

 Pada larutan induk Hg 10 ppb yang telah dibuat, dipakai untuk membuat konsentrasi 

standar dengan rentang sebagai berikut : 0,1 ppb; 0,2 ppb; 0,4 ppb; 0,8 ppb; 1,6 ppb; 3,2 ppb. 

Untuk membuat konsentrasi standar dilakukan dengan dipipet dari larutan induk masing-

masing sebanyak: 0,05 mL; 0,1 mL; 0,2 mL; 0,4 mL; 0,8 mL; 1,6 mL; 3,2 mL. Kemudian 

masing-masing larutan dimasukkan dalam tiap-tiap labu takar 10 mL, selanjutnya larutan 

tersebut diencerkan dengan akuades hingga tanda batas. Pada tahap analisis masing-masing 

larutan hasil pengenceran sebanyak 10 mL di tuangkan dalam tabung reaksi. Pada tiap-tiap 

tabung reaksi ditambahkan larutan KMnO4 0,1 mL kemudian larutan dikocok. Setelah 

dikocok, pada hasil larutan tersebut ditambahkan larutan hydroxyl-aminehydrochloride 0,1 

mL kemudian larutan dikocok kembali. Sebelum dianalisis menggunakan spektrofotometer 

serapan atom uap dingin, sampel ditambahkan dengan larutan SnCl2.2H2O 0,5 mL. Setelah 

penambahan larutan SnCl2.2H2O 0,5 mL, larutan siap untuk dianalisis. 

c. Preparasi sampel sedimen 

 Sampel sedimen yang telah ditimbang sebanyak 5 gram pada tahap persiapan, 

dimasukkan dalam erlenmeyer 100 mL. Pada erlenmeyer tersebut ditambahkan larutan H2SO4 

pekat 5 mL dan larutan HNO3 : HClO4 (1:1) 5 mL, setelah itu erlenmeyer dipanaskan di atas 

penangas air hingga menghasilkan larutan jernih dan keluar asap putih (proses ini dilakukan 
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di dalam lemari asam). Hasil larutan yang diperoleh  disaring dan diletakan dalam labu takar 

50 mL. Larutan hasil penyaringan tersebut diencerkan dengan akuades hingga tanda batas. 

Prosedur ini dilakukan untuk semua sampel sedimen. 

 Setelah proses preparasi sampel selesai, proses selanjutnya ialah pembuatan blanko 

dengan perlakuan yang sama dengan proses preparasi sampel di atas, namun tanpa 

menggunakan sampel sedimen. Setelah pembuatan blanko selesai, maka dari larutan hasil 

preparasi dipipet 10 mL larutan sampel, kemudian larutan tersebut dimasukkan dalam tabung 

reaksi. Setelah itu ditambahkan larutan KMnO4 0,1% 0,1 mL pada sampel kemudian dikocok. 

Setelah selesai pengocokkan ditambahkan larutan hydroxyl-aminehydrochloride 0,1 mL 

kemudian larutan dikocok kembali. Setelah pengocokkan ditambahkan larutan SnCl2.2H2O 

0,5 mL. Dengan penambahan larutan SnCl2.2H2O 0,5 mL maka, sampel telah siap untuk 

dianalisis menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom Uap Dingin.  

Perhitungan Hg total dengan rumus : 

 

Hg Total (ppb) = 
(Hg analisis−Blanko) x Volume Akhir x Fp         

Berat Sampel
 

  



16 

 

4. Sampel Sedimen 

 

SAMPEL SEDIMEN SUNGAI DAN LIMBAH TROMOL 

UNTUK ANALISIS KANDUNGAN MERKURI (Hg) PADA DAERAH ALIRAN 

SUNGAI PATIPULU, KAYELI 

 

Tanggal Sampling  : Rabu, 18 September  2019 

Jam               : 10.00 WIT-selesai 

Jenis dan Jumlah Sampel : Sedimen Sungai (10 Sampel) 

Lokasi          : Daerah bekas Tromol sepanjang Sungai Patipulu, Desa kayeli 

Petugas Sampling   : Dr. Yusthinus T. Male & Tim DLH Prop. Maluku 

Nama Pelanggan     : Yayasan Kedai Masyarkat (Kemas) 

 

NO

. 

KODE 

SAMPEL 

JENIS 

SAMPEL 

LOKASI 

01. SK-1 Sedimen Sungai Hulu Sungai Patipulu 

02. 
SK-2 

Sedimen tromol Limbah Tromol  

03. 
SK-3 

Sedimen Sungai Sungai Patipulu 

04. 
SK-4 

Sedimen tromol Limbah Tromol 

05. 
SK-5 Sedimen Sungai 

Sungai Patipulu 

06. 
SK-6 Sedimen Sungai 

Sungai Patipulu 

07. 
SK-7 

Sedimen Sungai Sungai Patipulu 

08. 
SK-8 

Sedimen Sungai 
Sungai Patipulu 

09. SK-9 Sedimen Sungai Muara Sungai 

Patipulu/Kayeli 

10. SK-10 Sedimen Sungai 20 meter dari muara Sungai 

Patipulu/Kayeli 
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5. Sampel Air 

  

SAMPEL AIR SUNGAI  

UNTUK ANALISIS PARAMETER KIMIA AIR SUNGAI 

 

Tanggal Sampling  : Rabu, 18 September  2019 

Jam               : 10.00 WIT-selesai 

Jenis dan Jumlah Sampel : Air Sungai (3 Sampel) 

Lokasi          : Daerah bekas Tromol sepanjang Sungai Patipulu, Desa kayeli 

Petugas Sampling   : Dr. Yusthinus T. Male & Tim DLH Prop. Maluku 

Nama Pelanggan     : Yayasan Kedai Masyarkat (Kemas) 

 

NO

. 

KODE 

SAMPEL 

JENIS 

SAMPEL 

LOKASI 

01. SK-1 Air Sungai 
Sungai Patipulu, Kayeli 

02. 
SK-3 

Air Sungai 
Sungai Patipulu, Kayeli 

03. 
SK-9 

Air Sungai 
Sungai Patipulu, Kayeli 
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6. Dokumentasi Kegiatan Sampling 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kualitas Air Sungai Patipulu 

Untuk mengetahui kualitas air air Sungai Patipulu, dilakukan pengujian laboratorium 

terhadap tiga titik (sampel). Cara pengukuran, perhitungan dan evaluasi kualitas air sungai 

berpedoman pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan 

kualitas air dan dan pengendalian pencemaran air serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan 

Contoh Air Permukaan. Analisis dilakukan hanya pada beberapa parameter tertentu. Hasil 

analisis disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil analisis kualitas air Sungai Patipulu 

 

No. 

 

Parameter 

 

Satuan 

Kadar Maks. 

Yang diper- 

bolehkan 

Titik Sampling 

SK-1 SK-3 SK-9 

A. FISIKA 

1 Jumlah zat padat 

terlarut (TDS) 

mg/L 1000 81 85 8,7 

2 Zat tersuspensi mg/L 50 1,5 1,6 2,61 

3 Suhu ºC Suhu udara ±3 27 27 27 

B. KIMIA  

1 pH  6-9 7,1 7,2 7,2 

2 Amoniak (NH3) mg/L 0,5 0,01 0,015 0,01 

3 Fosfat (PO4
=) mg/L 0,2 0,02 0,03 0,04 

4 BOD mg/L 2 2,4 3,5 5,4 

  

Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa secara fisika, badan air sungai 

Patipulu sangat memenuhi syarat sesuai PP No.82 Tahun 2001 tentang Baku Mutu 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 

a. Suhu 

Suhu suatu badan air dipengaruhi oleh musim, lintang, ketinggian dari permukaan 

laut, sirkulasi udara, penutupan awan, dan aliran serta kedalaman badan air. Perubahan suhu 

berpengaruh terhadap proses fisika, kimia, dan biologi badan air. Suhu juga sangat berperan 

mengendalikan kondisi ekosistem perairan. Air yang baik harus memiliki temperatur sama 

dengan temperatur udara. 
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Peningkatan suhu mengakibatkan peningkatan viskositas, reaksi kimia, evaporasi, dan 

volatilitas. Peningkatan suhu juga menyebabkan peningkatan metabolisme dan respirasi 

organisme air, dan selanjutnya mengakibatkan peningkatan konsumsi oksigen. Namun, 

peningkatan suhu ini disertai dengan penurunan kadar oksigen terlarut sehingga keberadaan 

oksigen sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan oksigen bagi organisme untuk 

melakukan metabolisme dan respirasi. Kenaikan suhu di dalam badan air, dapat menyebabkan 

penurunan kadar oksigen terlarut (DO atau dissolved oxygen) air. DO yang terlalu rendah, 

dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Hasil pengukuran suhu untuk rona awal 

menunjukkan suhu badan air Sungai Patipulu masih dalam kisaran normal (27ºC).  

 

b. Derajat Keasaman (pH) 

Derajat keasaman merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan intensitas 

keadaan asam atau basa suatu larutan. Derajat keasaman juga merupakan suatu cara untuk 

menyatakan konsentrasi ion H+. pH air merupakan faktor yang harus dipertimbangkan 

mengingat bahwa derajat keasaman dari air akan sangat mempengaruhi aktivitas yang akan 

dilakukan, misalnya dalam melakukan koagulasi kimia, disinfeksi, pelunakan air (water 

softening), dan dalam pencegahan erosi. Air yang mempunyai pH yang lebih kecil dari pH 

normal akan bersifat asam. Air limbah dan bahan buangan dari kegiatan industri yang dibuang 

ke sungai akan merubah pH air yang pada akhirnya dapat mengganggu kehidupan organisme 

di dalam air. Selain itu, jika pH yang lebih kecil dari 6,5 dan lebih besar dari 8,5 dapat 

menyebabkan beberapa senyawa kimia berubah menjadi racun yang mengganggu kesehatan. 

Hasil pengukuran pH badan air Sungai Patipulu, Desa Kayeli, menunjukkan nilai pH masih 

dalam kisaran normal untuk air sungai. 

 

c. Biological Oxygen Deman (BOD) 

Biological Oxygen Deman (BOD) atau Kebutuhan Oksigen Biologi adalah suatu 

analisis empiris yang mencoba mendekati secara global proses-proses mikrobiologis yang 

benar-benar didalam air. Angka BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh 

bakteri untuk menguraikan (mengoksidasi) hampir semua zat organis yang terlarut dan 

sebagian zat-zat organis yang tersuspensi dalam air. Kalau suatu badan air tercemar oleh zat-

zat organik, bakteri tersebut dapat menghabiskan oksigen terlarut dalam air selama proses 

oksidasi tersebut sehingga mengakibatkan kematian ikan-ikan dalam air dan keadaan menjadi 

anaerobik dan dapat menimbulkan bau busuk pada air tersebut. Nilai BOD Sungai Patipulu 

masih dalam kisaran normal, artinya sungai Patipulu cukup bersih dari polutan organik. 
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d. Total Zat Padat Terlarut (TDS) 

Total zat padat terlarut (TDS) menunjukkan banyaknya partikel padat yang terdapat di 

dalam air. Padatan ini terdiri dari senyawa anorganik dan organik yang larut dalam air, 

mineral, dan garam-garamnya. Umumnya berdasarkan definisi di atas seharusnya zat 

yang  terlarut dalam air (larutan) harus dapat melewati saringan yang  berdiameter 2 

mikrometer  (2×10-6 meter). Sumber utama untuk TDS dalam perairan adalah limpahan dari 

pertanian, limbah rumah tangga, dan industri. Unsur kimia yang paling umum adalah kalsium, 

fosfat, nitrat, natrium, kalium dan klorida. Bahan kimia dapat berupa kation, anion, molekul  

atau aglomerasi dari ribuan  molekul. Hasil analisis laboratorium untuk TDS pada Sungai 

Patipulu menunjukkan bahwa parameter TDS memenuhi syarat sesuai PP. No.82 Tahun 2001 

tentang baku mutu pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.  

 

e. Total Padatan Tersuspensi (TSS) 

Total suspended solid atau padatan tersuspensi adalah padatan yang menyebabkan 

kekeruhan air, tidak terlarut dan tidak dapat mengendap langsung. Padatan tersuspensi terdiri 

dari partikel-partikel yang ukuran maupun beratnya lebih kecil dari sedimen seperti bahan-

bahan organik tertentu, tanah liat dan lain- lain. Air permukaan sungai yang keruh 

mengandung tanah liat dalam bentuk tersuspensi. Air buangan selain mengandung padatan 

tersuspensi dalam jumlah yang bervariasi, juga sering mengandung bahan-bahan yang bersifat 

koloid, seperti protein. Air buangan industri makanan mengandung padatan tarsuspensi yang 

relatif tinggi. Padatan terendap dan padatan tersuspensi akan mengurangi penetrasi sinar 

matahari ke dalam air, sehingga dapat mempengaruhi regenerasi oksigen secara fotosintesa. 

Kondisi TSS pada Sungai Patipulu yang masih normal menunjukkan bahwa sungai ini belum 

menerima beban limbah pertanian dan kegiatn domestik penduduk 

 

f. Fosfat 

 Fosfor merupakan unsur esensial dan berperan sebagai faktor pembatas bagi tumbuhan 

tingkat tinggi dan algae akuatik sehingga mempengaruhi produktivitas perairan. Di perairan, 

bentuk fosfor berubah secara terus-menerus akibat dekomposisi dan sintesis antara bentuk 

organik dan anorganik oleh mikroba.  

 Fosfat terlarut biasanya dihasilkan oleh masukan bahan organik melalui darat atau 

juga dari pengikisan batuan fosfor oleh aliran air dan dekomposisi organism yang sudah mati. 

Kadar fosfor yang sangat rendah mengindikasikan bahwa tidak terdapat daerah pertanian atau 

limbah pertanian dari industri bahan makanan sekitar Sungai Patipulu. 
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b. Amoniak 

 Umumnya kandungan amoniak dalam air sungai diakibatkan banyaknya kandungan 

urea dan proses amonifikasi yang berasal dari dekomposisi bahan organik oleh mikroba. 

Selain itu, daerah pemukiman yang sebagian besar penduduknya masih melakukan aktivitas 

sehari-hari pada air sungai. Hasil analisis menunjukkan bahwa kadar amoniak pada Sungai 

Patipulu sangat rendah. 

 

B.  Hasil Analisis Kadar Merkuri sedimen Sungai Patipulu 

 Untuk mengetahui sebaran dan konsentrasi merkuri di sepanjang Sungai Patipulu, 

dilakukan pengambilan sampel dari hulu sungai sampai 

Tabel 2. Hasil analisis kadar merkuri pada sedimen Sungai Patipulu 

NO. KODE 

SAMPEL 

JENIS SAMPEL KONSENTRASI Hg 

ppm (mg/kg) 

1. SK-1 Sedimen sungai 10,389 

2. SK-2 Limbah tromol 16,149 

3. SK-3 Sedimen sungai 5,506 

4. SK-4 Limbah tromol 22,106 

5. SK-5 Sedimen sungai 1,101 

6. SK-6 Sedimen sungai 1,321 

7. SK-7 Sedimen sungai 0,353 

8. SK-8 Sedimen sungai 2,455 

9. SK-9 Sedimen sungai 0,178 

10. SK-10 Sedimen sungai 0,142 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa limbah tromol memiliki konsentrasi merkuri 22 

ppm atau 22 kali lebih tinggi dari standar yang diperbolehkan (SNI untuk kadar merkuri pada 

sedimen maksimum 1 ppm). Dari data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa jika terjadi hujan 

maka air larian (run off) dari daerah bekas tromol berpotensi untuk mencemari daerah sekitar 

dan akan masuk ke badan sungai selanjutnya terbawa aliran sungai ke laut. 

Untuk sepuluh tititk sampling sepanjang sungai Patipulu yang dianalisis, hanya tiga 

titik yang masih di bawah ambang batas, yaitu titik sampling dibawah jembatan Desa Kayeli, 

muara Sungai Patipulu serta 20 meter dari muara Sungai Patipulu (sedimen laut). Hasil 

analisis menunjukkan bahwa Sungai Patipulu telah tercemar pada hampir semua titik. Hal ini 
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membuktikan bahwa merkuri dari limbah tromol telah mencemari sungai dan terbawa aliran 

sungai sampai ke muara bahkan sampai ke laut. Diperlukan penelitian lanjutan untuk 

mengetahui kadar merkuri pada biota dan ekosistem laut. 

 Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa diperlukan penelitian lanjutan 

untuk mengetahui kontaminasi merkuri pada bahan pangan, biota laut dan manusia 

(penduduk) yang merupakan pihak terdampak dari aktifitas pengolahan emas menggunakan 

merkuri. 
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P E N U T U P 

 

Dari penelitian kadar merkuri daerah aliran Sungai patipulu, Desa Kayeli, Pulau Buru, 

Provinsi Maluku, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Limbah tromol memiliki konsentrasi merkuri 22 ppm atau 22 kali lebih tinggi dari standar 

yang diperbolehkan (SNI untuk kadar merkuri pada sedimen maksimum 1 ppm). Dari data 

yang diperoleh, dapat dilihat bahwa jika terjadi hujan maka air larian (run off) dari limbah 

merkuri pada daerah bekas tromol berpotensi untuk mencemari daerah sekitar dan akan 

masuk ke badan sungai selanjutnya terbawa aliran sungai ke laut. 

2. Hasil analisis menunjukkan bahwa Sungai Patipulu telah tercemar pada hampir semua titik. 

Hal ini membuktikan bahwa merkuri dari limbah tromol telah mencemari sungai dan 

terbawa aliran sungai sampai ke muara bahkan sampai ke laut. 

3. Diperlukan penelitian lanjutan untuk mengetahui kontaminasi merkuri pada bahan pangan, 

biota laut dan manusia (penduduk) yang merupakan pihak terdampak dari aktifitas 

pengolahan emas menggunakan merkuri. 
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