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BAB I
KONSEP PENCEMARAN LINGKUNGAN

A. Pengertian Lingkungan Hidup
1. Menurut Salim (1976)

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi,
keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempat dan
mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

2. Menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (1982)
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, dan
keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan
perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

3. Menurut Ahmad (1987)
Mengemukakan bahwa lingkungan hidup adalah sistem kehidupan di
mana terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem.

4. Menurut Darsono, (1995)
Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya
manusia dan aktivitasnya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia
berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan
manusia dan jasad hidup lainnya.

5. Menurut Otto Sumarwoto, (2001).
Manusia bersama tumbuhan, hewan, dan jasad renik menempati suatu
ruang tertentu, selain makhluk hidup di dalamnya terdapat pula benda
tidak hidup, sperti misalnya udara terdiri dari berbagai macam gas, air
dalam bentuk uap benda cair dan padat. Ruang yang ditempati oleh
makhluk hidup bersama dengan benda tidak hidup disebut Lingkungan
Hidup.

6. Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
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mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia
serta makhluk hidup lain.

7. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dari pengertian lingkungan hidup diatas, dapat disimpulkan bahwa
lingkungan hidup adalah ruang dan tempat hidup mahluk/benda (hidup)
organik dan (mati) anorganik yang memiliki keterkaitan sehingga
keberadaannya dan atau perilakunya saling mempengaruhi keberadaan atau
kesejahteraan mahluk/benda lain serta ruang itu sendiri.

Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:
1. Unsur Hayati (Biotik)

Unsur hayati (biotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari
makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad
renik.. Jika kalian berada di kebun sekolah, maka lingkungan hayatinya
didominasi oleh tumbuhan. Tetapi jika berada di dalam kelas, maka
lingkungan hayati yang dominan adalah teman-teman atau sesama
manusia.

2. Unsur Sosial Budaya
Unsur sosial budaya, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat
manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam
perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai
keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati
oleh segenap anggota masyarakat.

3. Unsur Fisik (Abiotik)
Unsur fisik (abiotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari
benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain.
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Keberadaan lingkungan fisik sangat besar peranannya bagi kelangsungan
hidup segenap kehidupan di bumi.

B. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan/Lingkungan Hidup
1. Menurut Soerjani et al. (1987),

Daya dukung lingkungan adalah batas teratas dari pertumbuhan suatu
populasi saat jumlah populasi tidak dapat didukung lagi oleh sarana,
sumber daya dan lingkungan yang ada.

2. Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup
untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan
keseimbangan antar keduanya.

3. Menurut Soemarwoto (2001)
Daya dukung lingkungan pada hakekatnya adalah daya dukung
lingkungan alamiah, yaitu berdasarkan biomas tumbuhan dan hewan yang
dapat dikumpulkan dan ditangkap per satuan luas dan waktu di daerah itu.

4. Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Daya dukung lingkungan hidup adalah adalah kemampuan lingkungan
hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan
keseimbangan antar keduanya.

5. Menurut Khana dalam  KLH (2010)
Daya dukung lingkungan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk
mendapatkan hasil atau produk di suatu daerah dari sumber daya alam
yang terbatas dengan mempertahankan jumlah dan kualitas
sumberdayanya.
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Sumber: https://brainly.co.id
Gambar 1.1 Kurva Daya Dukung Lingkungan

Daya dukung lingkungan dapat pula diartikan kemampuan lingkungan
memberikan kehidupan organisme dalam jumlah tertentu yang sejahtera dan
lestari secara seimbang bagi mahluk/benda yang mendiami suatu
ruang/kawasan.

Pengertian daya dukung lingkungan/Carrying Capacity dapat pula
diartikan sebagai berikut:
1. Keberadaan mahluk hidup atau spesies tertentu dalam jumlah tertentu

yang secara maksimum dan seimbang yang dapat didukung oleh suatu
lingkungan.

2. Jumlah penghuni maksimum yang berada pada ruang/kawasan tertentu
dapat didukung oleh suatu lingkungan tanpa merusak lingkungan tersebut.

3. Jumlah makhluk hidup yang dapat hidup dan bertahan pada suatu
lingkungan dalam kurun waktu jangka panjang tanpa memberikan efek
kerusakan bagi lingkungan tersebut.

4. Rerata kepadatan suatu populasi dari suatu kelompok mahluk hidup yang
dapat secara seimbang tanpa kekurangan sumber daya. Kapasitas/rerata
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kepadatan dapat berbeda berbeda untuk tiap mahluk hidup/organisme
dalam sebuah lingkungan tempat tinggal, hal ini disebabkan oleh
perdedaan jenis makanan, tempat tinggal, aktivitas penghuni, dan kondisi
masing-masing lingkungan tempat tinggal tersebut.

Merujuk berbagai pengertian diatas bahwa daya tampung merupakan
ukuran jumlah penghuni yang mampu dan dapat hidup dalam lingkungan
tertentu. Daya dukung lingkungan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan
sebagai berikut:
1. Daya dukung maksimum

Penghuni pada lingkungan ini dikategorikan dalam kepadatan
subsisten. Hal ini terjadi disebabkan oleh keteratasan daya tampung
lingkungan, misalnya dalam hal penyediaan makanan. Akibatnya dalam
jumlah maksimal tersebut penghuni hanya dapat sekedar hidup saja.
Penambahan kapasitas penghuni dapat mengakibatkan turunnya kualitas
lingkungan tersebut.

2. Daya dukung ambang batas aman
Kepadatan penghuni pada tingkatan ini lebih rendah dari daya

dukung maksimum. Perkembangan penghuni dipengaruhi oleh aktivitas
mahluk hidup atau spesies lain dalam lingkungan tertentu.

3. Daya dukung optimum
Penghuni pada lingkungan ini dikategorikan dalam keadaan

sejahtera dan seimbang. Perkembangan penghuni dalam suatu lingkungan
secara optimum dapat dipertahankan oleh daya dukung lingkungan
tersebut. Dapat dikatakan bahwa keberadaan penghuni dan
perkembangannya tidak akan merusak lingkungan dan dapat dipenuhi
kebutuhannya.

Daya dukung lingkungan tidak dapat dipisahkan dari daya tampung
lingkungan, hal ini disebabkan karena dalam prosesnya aktivitas penghuni
suatu lingkungan akan menimbulkan sisa (sampah) yang pada akhirnya akan
membebani daya dukung lingkungan tersebut.

Menurut Khanna (2010), daya dukung lingkungan hidup terbagi
menjadi 2 (dua) komponen, yaitu kapasitas penyediaan (supportive capacity)
dan kapasitas tampung limbah (assimilative capacity). Assimilative capacity
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merupakan daya tampung lingkungan dalam menyerap sisa aktivitas
komponen/mahluk/benda yang berada dalam suatu ruang/kawasan.

Sedangkan daya tampung lingkungan menurut Undang Undang No.32
Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, adalah
kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau
komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

C. Pencemaran Lingkungan
1. Menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup No

02/MENKLH/1988.
Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi,
dan/atau komponen lain ke dalam air/udara, dan/atau berubahnya tatanan
(komposisi) air/udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga
kualitas air/udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai
dengan peruntukkannya.

2. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk
hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup
oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat
tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai
dengan peruntukkannya.

3. Menurut Daryanto (2004)
Pencemaran merupakan sebuah siklus yang selalu berputar dan saling
mempengaruhi satu dengan lainnya. Pencemaran dapat timbul sebagai
akibat kegiatan manusia ataupun disebabkan oleh alam (misal gunung
meletus, gas beracun).

4. Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan
hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan
hidup yang telah ditetapkan.
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Dari definisi atau pengertian pencemaran lingkungan diatas,
pencemaran lingkungan adalah proses interaksi benda/makluk/zat lain baik
yang masuk atau dimasukkan oleh faktor alam maupun manusia ke dalam
lingkungan hidup sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan hidup
tersebut.

World Health Organization (WHO) menetapkan 4 (empat) tahapan
pencemaran, yaitu:
1. Pencemaran tingkat pertama

Pencemaran yang tidak menimbulkan kerugian pada manusia, baik dilihat
dari kadar zat pencemarannya maupun waktu kontaknya dengan
lingkungan.

2. Pencemaran tingkat kedua
Pencemaran yang mulai menimbulkan iritasi ringan pada pancaindera dan
alat vegetatif lainnya serta menimbulkan gangguan pada komponen
ekosistem lainnya.

3. Pencemaran tingkat ketiga
Pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada faal tubuh dan
menyebabkan sakit yang kronis.

4. Pencemaran tingkat keempat
Pencemaran yang telah menimbulkan dan mengakibatkan kematian dalam
lingkungan karena kadar zat pencemar terlalu tinggi Untuk mencegah
terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas
industri dan aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap
pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. Baku
mutu lingkungan adalah batas kadar yang diperkenankan bagi zat atau
bahan pencemar terdapat di lingkungan dengan tidak menimbulkan
gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuhan atau benda lainnya.

Definisi tersebut diatas dapat di sederhanakan dengan melihat adanya
tiga unsur dalam masalah pencemaran yaitu;
1. Sumber perubahan akibat kegiatan manusia atau proses alam,
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2. Bentuk perubahannya adalah berubahnya konsentrasi suatu bahan dalam
lingkungan, dan

3. Merosotnya fungsi lingkungan untuk menunjang kehidupan.

Sumber : balittanah.litbang.pertanian.go.id
Gambar 1.2. Kurva Kerusakan Lingkungan

Merosotnya kualitas lingkungan juga tidak akan menjadi perhatian
besar jika tidak terkait dengan kebutuhan hidup manusia sendiri, sehingga
bahasan tentang pencemaran dan konsep penanggulangannya lebih mengarah
kepada upaya mengenai bentuk kegiatan manusia yang menjadi sumber
pencemaran. Pencemaran sering pula diklasifikasikan dalam bermacam-
macam bentuk pola pengelompokannya.
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BAB II
SUMBER PENCEMARAN LINGKUNGAN

Pencemaran lingkungan dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber
pencemaran lingkungan dapat berasal dari aktivitas atau proses alam dan kegiatan
manusia.

1. Sumber Pencemar air
a. Limbah Pertanian

Penggunaan pupuk buatan, pestisida yang tifdak berimbang dapat
menyebabkan pencemaran bahan kimia yang larut dalam air.

b. Limbah Rumah Tangga
limbah organik dan anorganik (degradeble dan nondegradeble).

c. Limbah Industri
Unsur-unsur dalam pencemaran air oleh buangan industri, Misalnya ;
Merkuri (Hg)  tambang emas, Kromium (Cr)  inhibitor pendingin,
Seng (Zn) industri cat.
1) Limbah cair : organik, anorganik.
2) Limbah padat : karet, kertas, plastik, dll.
3) Limbah gas, partikel : asap, debu, gas, dll.
4) Limbah B3 : logam-logam berat.

Pencemaran air bersumber dari limbah dapat terjadi melalui darat,
udara, maupun dari aktivitas yang berlangsung di perairan itu sendiri. Alur
pencemaran di perairan sebagai berikut :
a. Air hujan mengalirkan limbah dari daratan: limbah rumah tangga,

pertanian, industri, dll ke sungai, danau atau laut.
b. Air buangan dari kota-kota dan daerah industri melalui saluran

pembuangan.
c. Bahan-bahan pencemar melalui udara seperti debu, asam-asam organik

dan anorganik, dll.
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2. Sumber Pencemar  Tanah
Pencemaran tanah mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan tanah
dan perubahan fungsi tanah (tanah tidak berfungsi). Pencemaran tanah
bersumber dari:
a. Limbah domestik; permukiman, dan tempat tempat umum.
b. Limbah pertanian; buangan yang mengandung bahan kimia, seperti

pertisida dan pupuk kimia.
c. Bencana alam; gunung berapi, dan banjir.
d. Limbah industri; limbah mengandung logam-logam berat.
e. Limbah reaktor Nuklir; limbah nuklir berupa bahan kimia antara lain

uranium dan thorium. Kedua unsur tersebut merupakan hasil dari reaksi
fusi yang dapat digunakan pada Pembangkit listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

f. Hujan Asam; pencemar udara  berupa gas yang larut dalam air hujan
sehingga dapat terakumulasi di dalam tanah.

Komponen Bahan Pencemar Tanah
a. Senyawa organik; dapat membusuk karena diuraikan oleh

mikroorganisme, seperti sisa-sisa makanan, daun, tumbuh-tumbuhan dan
hewan yang mati.

b. Senyawa organik dan senyawa anorganik; tidak dapat
dimusnahkan/diuraikan oleh mikroorganisme seperti plastik, serat,
keramik, kaleng-kaleng dan bekas bahan bangunan, menyebabkan tanah
menjadi kurang subur.

c. Pencemar udara; gas larut dalam air hujan, misal oksida nitrogen (NO dan
NO2), oksida belerang (SO2 dan SO3), oksida karbon (CO dan CO2),
mengakibatkan hujan asam sehingga tanah bersifat asam dan dapat
merusak kesuburan tanah/ tanaman.

d. Pencemar logam-logam berat dari limbah industri  (Hg, Zn, Pb, Cd).
e. Zat radioaktif; PLTN, reaktor atom atau dari percobaan lain yang

menggunakan atau menghasikan zat radioaktif.
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3. Sumber Pencemar Udara
a. Sumber pencemaran udara menurut bentuknya.

1) Berbentuk gas:
a) Golongan belerang: Sulfur Dioksida (SO2), Hidrogen Sulfida (H2S)

dan Sulfat Aerosol.
b) Golongan Nitrogen: Nitrogen Oksida (N2O), Nitrogen Monoksida

(NO), Amoniak (NH3) dan Nitrogen Dioksida (NO2).
c) Golongan Karbon: Karbon Dioksida (CO2), Karbon Monoksida (CO),

Hidrokarbon .
d) Golongan gas yang berbahaya: Benzen, Vinyl Klorida, air raksa uap.

2) Pencemaran udara berbentuk partikel :
a) Mineral (anorganik) dapat berupa racun seperti air raksa dan

timah.
b) Bahan organik terdiri dari ikatan hidrokarbon, klorinasi alkan,

Benzen.
c) Makhluk hidup terdiri dari bakteri, virus, telur cacing.

b. Sumber pencemaran udara menurut tempatnya
1) Pencemaran udara bebas (Out door air pollution)

a) Alamiah, berasal dari letusan gunung berapi, pembusukan, dll.
b) Kegiatan manusia, misalnya berasal dari kegiatan industri, rumah

tangga, asap kendaraan, dll.
2) Sumber pencemaran udara ruangan (In door air pollution)

Pemukiman, perkantoran ataupun gedung tinggi.
c. Sumber Pencemaran Udara menurut kegiatan

1) Sumber Alami (Natural)
a) Akibat Letusan Gunung Berapi

Sumber : google image
Gambar 2.1 Letusan Gunung Berapi
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Salah satu gas pencemar yang di hasilkan oleh gunung berapi
adalah SOx.

b) Akibat Kebakaran Hutan
Polutan primer, seperti: hidrokarbon dan karbon oksida, karbon
dioksida, senyawa sulphur oksida, senyawa nitrogen oksida dan
hidrogen dioksida.
Polutan berbentuk partikel adalah asap berupa partikel karbon yang
sangat halus bercampur dengan debu

2) Sumber Antropogenik
Sumber antropogenik ini biasanya berhubungan dengan proses
pembakaran berbagai jenis bahan bakar, diantaranya:
a) Sumber tidak bergerak (stationary source), asap dari industri

manufaktur, hasil pembakaran insinerator, furnace, dll, yang
menggunakan  bahan bakar;

b) Sumber bergerak (mobile source), termasuk kendaraan bermotor,
pesawat, dan/atau kapal laut;

3) Asap dari penggunaan cat, hair spray, dan jenis pelarut lainnya.
4) Gas yang dihasilkan dariproses pembuangan akhir di TPA

Gas Metan :gas ini termasuk gas yang mudah menyala (flammable) dan
dapat membentuk senyawa yang bersifat eksplosive (mudah meledak)
jika bereaksi dengan udara;

5) Militer
Senjata nuklir, gas beracun, senjata biologis, roket.

Tabel 2.1. Jenis Industri dan Limbahnya
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Tabel 2.2. Pencemaran Air, Sumber dan Upaya Mengatasinya

No. Macam-macam
Pencemaran

Sumber Pencemaran Upaya Mengatasinya

1. Pencemaran air Limbah rumah tangga:
kertas, daun, sabun
detergen, kotoran, dan
lain-lain

Membuang limbah pada
tempat nya, dan
melakukan daur
ulang(recycling)

Limbah industri: logam
berat (Hg), zat-zat
radioaktif, sampah,
kotoran, dan polutan panas

Dibuat unit pengolahan
limbah

Limbah pertanian: sisa
pupuk buatan, pestisida,
herbisida

Pemakaian pupuk
buatan, pestisida, dan
herbisida harus sesuai
aturan
Mengembangkan
pertanian organik.

Limbah pertambangan:
tumpahan minyak di laut

Kapal tanker
pengangkut minyak
diupayakan tidak bocor,
dan sistem
penyimpanan
menggunakan dua
tangki (tangki untuk
minyak, dan tangki
untuk menyimpan air)

Sampah anorganik: PO4,
SO3, NO, Ni, Pb, Fe, Hg

Pembuangan sampah
anorganik harus pada
tempatnya

(Firmansyah, 2009)



Pencemaran Lingkungan
14

Pengelompokan menurut jenis bahan pencemar menghasilkan;
1. Pencemaran biologis,
2. Pencemaran kimiawi,
3. Pencemaran fisik, dan
4. Pencemaran budaya.
Pengelompokan menurut medium lingkungannya dapat menghasilkan;
1. Pencemaran udara,
2. Pencemaran air,
3. Pencemaran tanah,
4. Pencemaran makanan dan minuman.
Sedangkan pengelompokan menurut sifat sumber bisa menghasilkan;
1. Pencemaran primer dan
2. Pencemaran sekunder.
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BAB III
PENCEMARAN AIR

A. Aspek Kimia dan Fisika Pencemaran  Air
Sifat-sifat kimia dan fisika air yang umum diuji dan dapat digunakan

untuk menentukan tingkat pencemaran air adalah; (1) nilai pH, keasaman dan
alkalinitas, (2) suhu, (3) oksigen terlarut, (4) karbondioksida bebas, (5) warna
dan kekeruhan, (6) jumlah padatan, (7) nitrat, (8) amoniak, (9) fosfat, (10)
daya hantar listrik dan (11) klorida.

1. Nilai pH, Keasaman dan Alkalinitas
Nilai pH air yang normal adalah sekitar netral, yaitu antara 6

sampai 8, sedangkan   pH  air  yang tercemar, misalnya air limbah
(buangan), berbeda-beda tergantung pada jenis limbahnya. Pada tabel 3.1
ditunjukkan hubungan antara sumber  limbah  dan karakteristiknya.

Air yang masih segar dari pegunungan biasanya mempunyai pH
yang lebih tinggi. Semakin lama pH air akan menurun menuju kondisi
asam. Hal ini bertambahnya bahan-bahan organik yang membebaskan C02

jika mengalami proses  penguraian.
Air limbah industri bahan anorganik pada umumnya mengandung

asam mineral dalam jumlah tinggi sehingga keasamannya juga tinggi atau
pH-nya rendah. Adanya komponen besi sulfur (FeS2) dalam jumlah tinggi
di dalam air juga akan  meningkatkan keasamannya, karena FeS2 dengan
udara dan air akan membentuk H2S04 dan besi (Fe) yang larut.

Perubahan keasaman pada air limbah, baik ke arah alkali (pH naik)
maupun ke arah asam (pH turun), akan sangat mengganggu kehidupan
ikan dan hewan air. Selain itu, air limbah yang mempunyai pH rendah
bersifat sangat korosif terhadap baja dan sering mengakibatkan pipa besi
menjadi berkarat.

Keasaman adalah kemampuan untuk menetralkan basa. Keasaman
yang tinggi belum tentu mempunyai pH yang rendah. Suatu asam lemah
dapat mempunyai keasaman yang tinggi, artinya mempunyai potensi untuk
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melepaskan hidrogen. Contohnya adalah asam karbonat, asam asetat, dan
asam organik lainnya.

Keasaman dibedakan menjadi keasaman bebas dan keasaman total.
Keasaman bebas disebabkan oleh asam kuat seperti asam klorida dan asam
sulfat. Keasaman bebas dapat banyak menurunkan pH. Keasaman total
terdiri dari keasaman bebas ditambah keasaman yang disebabkan oleh
asam lemah.

Alkalinitas berkaitan dengan kesadahan air, yang merupakan salah
satu sifat air. Adanya ion Kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg) di dalam air
akan mengakibatkan sifat kesadahan air tersebut. Garam-garam ini
terdapat dalam bentuk karbonat, sulfat, klorida, fosfat dan lain-lain. Air
dengan tingkat kesadahan yang terlalu tinggi sangat merugikan karena
beberapa hal, diantaranya dapat  menimbulkan   korosi pada alat-alat yang
terbuat dari besi, menyebabkan sabun kurang berbusa, sehingga
meningkatkan konsumsi sabun dan dapat menimbulkan endapan atau
kerak di dalam wadah-wadah pengolahan. Oleh karena itu air yang akan
digunakan untuk industri seharusnya kesadahannya dihilangkan terlebih
dahulu.

Tabel 3.1 Hubungan Antara Sumber Limbah Dan Karakteristiknya
KARAKTERISTIK SUMBER LIMBAH
Fisika:
a. Warna Bahan organik, limbah industri dan domestik
b. Bau Penguraian limbah industri
c. Padatan Sumber air, limbah industri dan domestik
d. Suhu Limbah industri dan domestik

Kimia:
Organik;
a. Karbohidrat Limbah industri, perdagangan dan domestik
b. Minyak dan

lemak
Limbah industri, perdagangan dan domestik

c. Pestisida Limbah hasil pertanian
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KARAKTERISTIK SUMBER LIMBAH
d. Penol Limbah industri

Kimia:
Anorganik;
a. Alkali Sumber air, limbah domestik, infiltrasi air tanah,

buangan air ketel
b. Klorida Sumber air, lombah industri, pelemahan air
c. Logam berat Limbah industri
d. Nitrogen Limbah pertanian dan domestik
e. pH Limbah industri
f. Posfor Limbah industri, domestik dan alamiah
g. Sulfur Limbah industri dan domestik
h. Bahan beracun Perdagangan, limbah industri

Biologi:
a. Virus Limbah domestik

Kesadahan air dibedakan menjadi dua macam, yaitu;
a. Kesadahan sementara, dan
b. Kesadahan tetap.

a. Kesadahan sementara (temporer)
Kesadahan sementara disebabkan karena garam-garam

karbonat (CO ) dan bikarbonat (HCO ) dari Kalsium (Ca) dan
Magnesium   (Mg). Garam karbonat merupakan garam yang tidak
larut, sedangkan garam bikarbonat merupakan garam yang larut.
Garam  karbonat  dengan  air dan karbondioksida   di udara  akan
membentuk garam bikarbonat yang larut. Oleh karena itu semakin
tinggi konsentrasi karbondioksida di udara, semakin tinggi
kelarutannya dalam bentuk reaksi sebagai  berikut:

CaC03 + C02 + H20  Ca(HC03)2

Tidak larut Larut



Pencemaran Lingkungan
18

Kesadahan air ini bersifat sementara, karena dapat dihilangkan
dengan cara pemanasan, dimana terbentuk garam kalsium karbonat
yang tidak larut dan mengendap, sehingga dapat dihilangkan dengan
mudah.

Ca(HC03)2  CaCO3

(mengendap)
dipanaskan

b. Kesadahan tetap (permanent).
Kesadahan tetap disebabkan oleh adanya garam-garam Klorida

(Cl-) dan Sulfat (S04) dari Kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg).
Kesadahan karena garam-garam tersebut bersifat tetap dan sangat
sukar dihilangkan.

Berdasarkan tingkat kesadahannya, air dapat digolongkan
sebagaimana terlihat pada tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2 Derajat Kesadahan Air Berdasarkan Kandungan Kalsium
Karbonat

DERAJAT KESADAHAN CaCO3 (ppm) Ion Ca- (ppm)
a. Lunak < 50 < 2.9
b. Agak sadah 50 – 100 2.9 – 5.9
c. Sadah 100 – 200 5.9 – 11.9
d. Sangat sadah > 200 > 11.9

2. Suhu
Air sering digunakan sebagai medium pendingin dalam berbagai

proses industri. Air pendingin tersebut setelah digunakan akan
mendapatkan panas dari bahan yang didinginkan, kemudian dikembalikan
ke tempat asalnya, yaitu sungai atau sumber air lainnya. Air buangan
tersebut   mungkin mempunyai suhu lebih tinggi daripada air asalnya.
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Naiknya suhu air akan menimbulkan akibat sebagai berikut:
a. Menurunnya jumlah  oksigen terlarut dalam air.
b. Meningkatkan  kecepatan reaksi kimia.
c. Mengganggu kehidupan ikan dan hewan air lainnya.
d. Jika batas suhu yang mematikan terlampaui, ikan dan hewan air

lainnya mungkin akan mati.
Ikan yang hidup di dalam air yang  mempunyai suhu relatif tinggi

akan mengalami kenaikan kecepatan respirasi. Di samping itu suhu yang
tinggi juga akan menurunkan jumlah oksigen  yang terlarut di dalam air.
Akibatnya, ikan dan hewan air akan mati karena kekurangan oksigen.
Suhu air kali atau air limbah yang relatif tinggi ditandai antara lain dengan
munculnya ikan-ikan dan hewan air lainnya ke permukaan untuk mencari
oksigen.

3. Oksigen Terlarut
Oksigen adalah gas tak berbau, tak berasa, dan hanya sedikit larut

dalam air. Untuk mempertahankan hidupnya, makhluk yang tinggal di
dalam air, baik tumbuhan maupun hewan, bergantung kepada oksigen
yang terlarut ini. Jadi kadar oksigen terlarut dapat dijadikan ukuran untuk
menentukan kualitas air. Kehidupan di air dapat bertahan jika terdapat
oksigen terlarut minimal  sebanyak 5 ppm (5 part per million atau 5 mg
oksigen untuk setiap liter air). Selebihnya bergantung kepada ketahanan
organisme, derajat keaktifannya, kehadiran bahan pencemar, suhu air, dan
sebagainya, Oksigen terlarut (dissolved oxygen = OD) dapat  berasal dari
proses fotosintesis tanaman air dan dari atmosfir  (udara)  yang masuk ke
dalam air dengan kecepatan tertentu. Konsentrasi oksigen terlarut dalam
keadaan jenuh bervariasi tergantung dari  suhu dan tekanan atmosfir. Pada
suhu 20°C dengan tekanan 1 atmosfir, konsentrasi oksigen terlarut dalam
keadaan jenuh adalah 9,2 ppm, sedangkan pada suhu 50°C dengan
tekanan atmosfir yang sama, tingkat kejenuhannya hanya 5,6 ppm.
Semakin tinggi  suhu air, semakin rendah tingkat kejenuhan. Kelarutan
oksigen untuk kondisi suhu yang lain ditunjukkan pada Gambar 3.1.
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Gambar 3.1 Hubungan antara suhu dengan konsentrasi oksigen terlarut
maksimum pada tekanan 1  atmosfir

Konsentrasi oksigen terlarut yang terlalu rendah akan
mengakibatkan ikan-ikan dan hewan air  lain yang membutuhkan oksigen
akan mati. Sebaliknya konsentrasi oksigen terlarut yang terlalu tinggi juga
mengakibatkan proses korosi yang semakin cepat karena oksigen akan
mengikat  hidrogen  yang melapisi permukaan  logam.

Penentuan oksigen terlarut harus dilakukan berkali-kali, di
berbagai lokasi, pada tingkat kedalaman yang berbeda dan pada waktu
yang berbeda. Penentuan yang dilakukan di dekat lokasi pabrik akan lain
hasilnya daripada lokasi yang jauh dari pabrik. Pengujian pada musim
kemarau tentu akan memberikan hasil yang berbeda dengan pengujian
pada musim penghujan.

Jika oksigen terlarut terlalu rendah, maka organisme anaerob
mungkin akan mati dan organisme aerob akan menguraikan bahan
organik dan menghasilkan bahan seperti metana dan hidrogen sulfida.
Zat-zat inilah yang mengakibatkan air berbau busuk.

4. Karbondioksida  dalam Air
Kepekatan oksigen terlarut dalam air bergantung kepada kepekatan

karbondioksida yang ada. Jika udara (yang mengandung 0,03%
karbondioksida) bersentuhan dengan permukaan air pada tekanan standar
maka kelarutan karbondioksida terhadap perubahan suhu dapat
ditunjukkan pada gambar 3.2.
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I

Gambar 3.2 Kelarutan Karbondioksida Terhadap Suhu

Karbondioksida dari udara selalu bertukar dengan yang di air jika
air dan udara bersentuhan. Pada air yang tenang, pertukaran ini sedikit.
Proses yang terjadi adalah difusi. Jika air bergelombang maka pertukaran
akan menjadi lebih cepat.

Karbondioksida juga terdapat dalam air hujan, yang terbawa pada
saat tetes air turun dari udara. Setiap tetes air hujan mengandung 0,6  ppm
CO2, yang biasanya bereaksi dengan air melalui reaksi sebagai berikut:

C02   + H20  H2C03

dan, sebagian terurai menjadi ionion
H2C03 H+ + HCO
Hal ini mengakibatkan air hujan agak bersifat asam. Lebih-lebih

jika udara sudah tercemar  dan mengandung  asam  lain yang lebih kuat
daripada asam karbonat. Kandungan C02 dan H2C03 dalam larutan
dinamakan karbondioksida bebas.

Jika air hujan jatuh di tanah, dan dalam tanah  bertemu lagi dengan
karbondioksida maka air hujan ini akan menjadi lebih asam lagi. Jika
kemudian bersentuhan dengan batu kapur CaC03, maka akan terjadi reaksi
yang membentuk garam asam.

CaC03 + H2C03  Ca(HC03)2
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Zat tersebut  bertahan  cukup  lama jika  tanah  banyak
mengandung C02. Jika tak terdapat lagi karbondioksida, maka garam asam
itu akan terurai menjadi CaC03 melalui  reaksi:

Ca(HC03)2  CaC03 + H2) + C02

Jika tanah mengandung Magnesium, maka  akan dapat terbentuk
Mg(HCO3)2 dan MgCO3. Air tanah biasanya mengandung campuran
berbagai garam karbonat dan karbondioksida bebas yang  dikandung
kurang dari 10 ppm. Air dengan 25 ppm karbondioksida sudah dapat
membahayakan makhluk  hidup.

Karbondioksida dapat juga terbentuk sebagai hasil metabolisme.
Pada proses fotosintesis banyak digunakan CO2 dan dikeluarkan O2. Hal ini
akan mempengaruhi konsentrasi CO2 dalam  air, yang  bergantung pada
kedalaman air tersebut. Respirasi oleh hewan dan tumbuhan akan
menghasilkan CO2.

Karbon merupakan salah satu unsur yang mengalami daur dalam
ekosistem. Di mulai dari atmosfir, karbon berpindah melalui produsen,
konsumen dan pengurai, kemudian kembali ke atmosfir. Di atmosfir,
karbon terikat dalam C02. Setelah  melalui  proses  fotosintesis   maka
senyawa  itu terikat dalam glukosa atau senyawa karbon lainnya.
Senyawasenyawa ini dimangsa oleh  konsumen dan tersimpan sampai
mati dan akhirnya dimangsa  oleh pengurai  kemudian  kembali ke
atmosfir.

5. Warna dan Kekeruhan
Warna air yang terdapat di alam sangat  bervariasi, misalnya air di

rawa-rawa berwama  kuning, coklat atau kehijauan. Air sungai biasanya
berwama kuning kecoklatan karena mengandung   lumpur.

Air limbah yang mengandung besi (Fe) dalam jumlah tinggi
berwama coklat kemerahan. Warna air yang tidak normal biasanya
merupakan indikasi  terjadinya pencemaran   air.
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Warna air dibedakan  atas dua macam:
a. Warna  sejati (true colour) yang diakibatkan oleh bahan-bahan

terlarut.
b. Warna semu (apparent colour) yang selain  diakibatkan oleh bahan-

bahan terlarut, juga  karena bahan-bahan tersuspensi, termasuk di
antaranya yang bersifat koloid.

Kekeruhan menunjukkan sifat optis  air, yang mengakibatkan
pembiasan cahaya ke dalam air.  Kekeruhan membatasi masuknya cahaya
ke dalam   air. Kekeruhan ini terjadi karena adanya bahan yang  terapung,
dan terurainya zat tertentu, seperti bahan   organik, jasad renik, lumpur
tanah liat dan benda lain yang melayang atau terapung dan sangat halus
sekali. Semakin keruh air, semakin tinggi daya hantar  listriknya dan
semakin banyak pula padatannya.

6. Padatan
Padatan di dalam air terdiri  dari bahan  padat  organik maupun

anorganik yang  larut, mengendap   maupun   tersuspensi.   Bahan   ini
akan  mengendap   pada dasar air, yang  lambat  laun  akan menimbulkan
pendangkalan pada dasar wadah penerima. Akibat lain  dari padatan ini
adalah tumbuhnya tanaman air  tertentu dan dapat menjadi racun bagi
makhluk lain. Banyaknya padatan menunjukkan banyaknya lumpur  yang
terkandung dalam air.

Pada dasarnya air yang tercemar selalu  mengandung padatan, yang
dapat dibedakan   menjadi empat kelompok berdasarkan besar partikel dan
sifatsifat lainnya, terutama kelarutannya, yaitu; (1) padatan terendap
(sedimen), (2) padatan  tersuspensi  dan koloid, (3) padatan  terlarut  total,
(4) minyak  dan lemak.
a. Padatan Terendap

Padatan terendap (sedimen) yaitu padatan yang dapat langsung
mengendap jika air tidak terganggu untuk beberapa saat. Padatan  yang
mengendap tersebut terdiri dari partikelpartikel padatan yang
mempunyai   ukuran besar dan berat sehingga dapat mengendap
dengan sendirinya karena gravitasi. Sedimen yang terdapat di dalam air
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biasanya terbentuk sebagai akibat erosi, dan merupakan padatan yang
umum terdapat di dalam air permukaan. Adanya sedimen dalam
jumlah  tinggi  di dalam air akan sangat merugikan karena  halhal
sebagai  berikut:
1) Mengakibatkan penyumbatan saluran air dan   selokan, dan dapat

pula mengendap di dalam  bak  penampung   air  sehingga
mengurangi   volume   air yang dapat  ditampung  di dalam  bak
tersebut.

2) Yang mengendap di dasar  sungai  atau danau  akan mengurangi
populasi  ikan dan hewan  air lainnya karena telurtelur ikan dan
sumbersumber makanan mungkin akan terendam  di dalam
sedimen.

3) Sedimen mengurangi penetrasi sinar ke dalam   air sehingga akan
mengurangi kecepatan fotosintesis.

4) Mengakibatkan kekeruhan air.
Padatan terendap biasanya terdiri dari pasir dan lumpur. Berbeda
dengan tanah liat yang tidak dapat mengendap dengan sendirinya,
lumpur merupakan padatan yang dapat mengendap dengan
sendirinya, terutama jika  airnya tidak terguncang.

b. Padatan Tersuspensi dan Koloid
Padatan tersuspensi adalah padatan yang menyebabkan

kekeruhan air, tidak terlarut dan tidak dapat langsung mengendap,
terdiri dari partikelpartikel yang ukuran maupun  beratnya lebih kecil
dari sedimen,  misalnya tanah liat, bahanbahan organik tertentu,
selsel mikroorganisme, dan sebagainya. Misalnya, air permukaan
mengandung tanah liat dalam bentuk suspensi yang dapat bertahan
sampai berbulan-bulan, kecuali jika  keseimbangannya terganggu oleh
zat-zat lain, sehingga mengakibatkan terjadinya penggumpalan yang
kemudian diikuti dengan pengendapan.  Selain mengandung padatan
tersuspensi, air limbah juga mengandung koloid, misalnya protein.  Air
limbah industri mengandung padatan tersuspensi dalam  jumlah yang
sangat bervariasi tergantung pada  jenis industrinya. Air limbah
industri makanan,  terutama industri fermentasi, dan industri tekstil
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sering mengandung padatan tersuspensi dalam jumlah relatif tinggi.
Jumlah padatan tersuspensi dalam air dapat diukur dengan
turbidimeter.

Seperti halnya padatan terendap, padatan tersuspensi akan
mengurangi penetrasi sinar matahari ke dalam air sehingga akan
mempengaruhi regenerasi oksigen serta fotosintesis.

Padatan  tersuspensi  suatu  sampel  air  adalah jumlah bobot
bahan yang tersuspensi dalam  suatu  volume  air tertentu, biasanya
dinyatakan  dalam miligram per liter atau ppm.

c. Padatan Terlarut
Padatan terlarut adalah padatan-padatan yang mempunyai

ukuran lebih kecil dibandingkan  padatan tersuspensi. Padatan  ini
terdiri  dari  senyawa-senyawa organik  dan anorganik yang larut
dalam  air,  mineral  dan   garam-garamnya. Misalnya, air limbah
pabrik gula biasanya mengandung berbagai jenis gula yang larut,
sedangkan air limbah industri kimia sering mengandung mineral
seperti Merkuri (Hg), Timbal (Pb), Arsenik (As), Kadmium (Cd),
Kromium (Cr), Nikel (Ni), serta garam Magnesium dan Kalsium yang
mempengaruhi kesadahan air. Selain itu, air limbah juga sering
mengandung sabun, deterjen yang larut dalam air, misalnya pada air
limbah rumah tangga dan industri pencucian.

Padatan terlarut total mencerminkan  jumlah kepekatan padatan
dalam suatu sampel air. Juga dinyatakan dalam miligram per liter atau
ppm,  Misalnya, suatu sampel air dengan padatan terlarut total, artinya
dalam 1 liter air terdapat 200 mg padatan terlarut.  Padatan terlarut
total  dapat lebih  cepat ditentukan dengan mengukur  daya hantar
listrik sampel air. Derajat  konduktivitas air adalah sebanding dengan
padatan terlarut total dalam air itu.

d. Minyak   dan Lemak
Minyak dan lemak yang mencemari air sering dimasukkan ke

dalam kelompok  padatan,  yaitu padatan yang mengapung di atas
permukaan  air. Minyak yang terdapat di dalam air dapat berasal  dari
berbagai sumber, di antaranya dari pembersihan dan pencucian  kapal-
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kapal di  laut, pengeboran minyak di dekat atau di tengah laut,
terjadinya kebocoran kapal pengangkut minyak, dan sumber-sumber
lainnya seperti buangan pabrik. Minyak tidak larut dalam air. Oleh
karena itu jika air tercemar oleh minyak maka minyak tersebut akan
tetap mengapung, kecuali jika terdampar ke pantai atau tanah di
sekeliling sungai. Semua jenis minyak mengandung senyawa volatil
yang dapat segera menguap. Dalam beberapa hari 25% dari volume
minyak akan hilang karena menguap. Sisa minyak yang tidak menguap
akan mengalami emulsifikasi yang mengakibatkan air dan minyak
dapat bercampur.

Terdapat dua macam emulsi yang terbentuk antara minyak
dengan air, yaitu emulsi minyak  dalam air dan emulsi air dalam
minyak. Emulsi minyak dalam air terjadi jika droplet-droplet minyak
terdispersi di dalam air dan distabilkan dengan interaksi kimia di mana
air menutupi permukaan droplet-droplet tersebut, Hal ini terjadi
terutama di dalam air yang berombak, dan droplet-droplet minyak
tersebut tidak terdispersi pada permukaan air, melainkan menyebar di
dalam air. Beberapa di antara droplet minyak, terutama yang  terikat
dengan partikel mineral, akan menjadi lebih  berat dan akhirnya
mengendap ke bawah. Emulsi air dalam minyak terbentuk jika droplet-
droplet air ditutupi oleh lapisan minyak, Emulsi ini distabilkan oleh
interaksi di antara droplet-droplet air yang tertutup. Emulsi semacam
ini terlihat sebagai lapisan yang  mengapung pada permukaan air dan
lekat. Kadang-kadang karena  kandungan air dalam droplet-droplet
minyak tersebut cukup tinggi, maka volume totalnya menjadi lebih
besar dibandingkan dengan minyak aslinya. Sebagian besar emulsi
minyak tersebut akan mengalami degradasi melalui foto-oksidasi
spontan dan oksidasi oleh mikroorganisme. Mikroorganisme
merupakan organisme yang paling berperan dalam dekomposisi
minyak di laut. Setelah ± 3 bulan hanya tinggal sekitar 15% dari volume
minyak yang mencemari air yang masih terdapat di dalam air.

Jika pencemaran minyak terjadi di pantai, penghilangan minyak
mungkin lebih cepat, karena  minyak akan melekat pada benda-benda
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padat  seperti batu dan pasir di pantai terkena air yang tercemar
tersebut.

Pencemaran air oleh minyak sangat  merugikan karena dapat
menimbulkan beberapa hal sebagai berikut:
1) Adanya minyak mengakibatkan penetrasi sinar ke dalam air

berkurang. Ternyata intensitas sinar di dalam air sedalam 2 meter
dari permukaan air yang mengandung minyak adalah 90% lebih
rendah daripada intensitas sinar pada kedalaman yang sama pada
air bening.

2) Konsentrasi oksigen terlarut menurun dengan adanya minyak
karena lapisan film minyak  menghambat   pengambilan oksigen
oleh air.

3) Adanya lapisan minyak pada permukaan air  akan mengganggu
kehidupan burung air  karena burung-burung yang berenang dan
menyelam, bulu-bulunya akan ditutupi oleh  minyak sehingga
menjadi lekat satu sama lain, akibatnya kemampuannya untuk
terbang  akan menurun.

4) Penetrasi sinar dan oksigen terlarut  yang  menurun dengan adanya
minyak dapat mengganggu kehidupan tumbuh-tumbuhan laut,
termasuk  ganggang.

7. Nitrat
Nitrogen sebagai sumber nitrat terbanyak   terdapat di udara, yaitu

sebesar 78%  volume  udara.  Ada  tiga  tandon (gudang)  nitrogen di alam.
Pertama adalah udara; kedua, senyawa anorganik (nitrat,  nitrit, amoniak);
dan ketiga adalah senyawa organik (protein, asam urea). Hanya sedikit
organisme yang dapat langsung memanfaatkan nitrogen udara. Tumbuhan
dapat menghisap nitrogen dalam bentuk nitrat, (NO3).

Pengubahan dari nitrogen bebas di udara  menjadi nitrat dapat
dilakukan secara biologis   maupun kimia. Transformasi ini disebut fiksasi
(pengikatan) nitrogen.

Halilintar mengakibatkan fiksasi kimia nitrogen. Ledakan petir yang
melalui udara  memberikan cukup energi untuk menyatukan nitrogen dan
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oksigen membentuk nitrogen dioksida, (NO2). Gas ini  bereaksi dengan air
membentuk asam nitrat, (NO3).

Tumbuhan dan hewan yang telah mati akan   diuraikan proteinnya
oleh organisme pembusuk   menjadi amoniak dan senyawa amonium.
Nitrogen  dalam kotoran dan air seni akan  berakhir  menjadi  amoniak
juga.  Amoniak  merupakan basil  tambahan   penguraian (pembusukan)
protein tumbuhan atau  hewan, atau dalam kotorannya. Jadi, jika terdapat
amoniak dalam air, kemungkinan kotoran hewan  masuk.  Amoniak  dalam
air  tidak  terlalu berbahaya jika  air tersebut diberi klor.

Jika amoniak diubah menjadi nitrat, maka akan terdapat nitrit
dalam air. Hal ini terjadi jika air tidak mengalir, khususnya di bagian dasar.
Nitrit amat beracun di  dalam  air,  tetapi tidak bertahan  lama.  Kandungan
nitrogen di dalam air sebaiknya di  bawah  0,3 ppm. Kandungan nitrogen
di atas jumlah  tersebut mengakibatkan ganggang tumbuh dengan subur.
Jika kandungan nitrat di dalam air  mencapai 45 ppm maka berbahaya
untuk diminum. Nitrat tersebut akan berubah menjadi nitrit di perut.
Keracunan nitrit akan mengakibatkan wajah membiru dan kematian.

8. Posfor

Gambar  3.3 Daur Posfor  dalam  Ekosistem.

Posfor Anorganik
Terlarut

Pengeluaran Kotoran dan
Penguraian

Absorbsi dan Asimilasi

Senyawa Posfor
Anorganik

dalam tubuh/bangkai

Penguraian

Posfor Organik Terlarut
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Seperti halnya oksigen, unsur penting lainnya dalam suatu
ekosistem adalah Posfor. Protein dan  zat-zat organik lainnya mengandung
posfor. Daur posfor dalam suatu ekosistem dinyatakan dalam Gambar 3.3.

Perjalanan posfor dalam daurnya mirip dengan daur nitrogen.
Dalam ekosistem  air,   posfor  terdapat  dalam  tiga  bentuk,  yakni
senyawa  posfor anorganik seperti ortofosfat, senyawa organik dalam
protoplasma, dan sebagai senyawa organik terlarut yang terbentuk karena
kotoran atau tubuh organisme yang mengurai.

Air biasanya  mengandung   posfat  anorganik   terlarut.
Fitoplankton dan tumbuhan air lainnya akan mengabsorbsi posfat ini dan
membentuk senyawa, misalnya adenosine triposfat, ATP. Herbivora yang
memakan tumbuhan tersebut akan mendapatkan   posfor  tersebut.  Jika
tumbuhan  dan hewan  tersebut  mati maka bakteri pengurai akan
mengambalikan     posfor itu ke dalam air sebagai zat organik terlarut.
Demikian pula dengan kotoran sisa metabolisme hidup di mana akhirnya
bakteri menguraikan senyawa organik itu menjadi posfor. Daur kembali
dapat terulang.

Seperti halnya nitrogen, posfor memasuki air melalui berbagai
jalan; kotoran, limbah, sisa pertanian, kotoran hewan, dan sisa tumbuhan
dan  hewan yang  mati.  Pencegahan pencemaran   posfor   dapat
dilakukan dengan melarang penggunaan deterjen yang mengandung
posfat. Juga dengan mewajibkan pengolahan limbah industri dengan
memberikan air kapur atau aluminium sulfat agar posfatnya mengendap
dan dapat dibuang.

B. Aspek Biokimia Pencemaran Air
Organisme pengurai aerobik umumnya terdiri  dari mikroorganisme

seperti bakteri  yang  selalu bekerja  di dalam air, menguraikan senyawa-
senyawa organik menjadi karbondioksida dan air. Bakteri lain mengubah
amoniak dan nitrit menjadi nitrat. Untuk semua proses  ini dibutuhkan
oksigen. Jika jumlah bahan organik dalam  air hanya sedikit, maka bakteri
aerob akan dapat dengan mudah menguraikannya tanpa mengganggu
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keseimbangan oksigen dalam air. Oksigen yang digunakan akan segera
tergantikan dengan cara-cara alamiah secepat bakteri menggunakannya.
Tetapi jika jumlah bahan organik tersebut banyak, maka bakteri  pengurai ini
akan melipat gandakan diri. Hal ini pada umumnya akan mengakibatkan
terjadinya kekurangan   oksigen, seperti di rawa-rawa dan di dasar kolam dan
danau yang airnya tidak mengalir (diam).

Aktivitas bakteri aerobik tersebut dapat  menurunkan kadar oksigen
terlarut dalam air sampai ke titik nol. Jika hal ini terjadi  maka  tugasnya  akan
diambil  alih oleh organisme pengurai anaerobik, umumnya    berupa bakteri
juga, dan terjadilah pembusukan. Bakteri anaerobik ini menghasilkan gas
metana dan hidrogen sulfida yang berbau busuk.

Manusia terus-menerus membuang sampah organik ke dalam air
sehingga menimbulkan kondisi anaerobik. Limbah yang kurang mendapat
perlakuan, misalnya yang berasal dari pabrik kertas, kulit dan   sebagainya,
merupakan contoh nyata yang terus terjadi.    Karena konsekuensi
pembuangan limbah tersebut   adalah terjadinya   kekurangan   oksigen,
maka   para  ilmuwan membuat patokan  pengujian  persyaratan  kandungan
oksigen dalam limbah.

Pengujian yang berhubungan dengan kandungan oksigen dalam air
dibedakan menjadi dua, yakni: (1) Uji BOD (Biochemical Oxygen Demand Test
= uji kebutuhan oksigen biokimia), dan (2) Uji COD (Chemical Oxygen
Demand Test = uji kebutuhan oksigen kimia).

1. BOD (Biochemical Oxygen Demand)
BOD menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh

organisme hidup untuk menguraikan atau mengoksidasi bahan-bahan
buangan di dalam air. Jadi nilai BOD tidak menunjukkan jumlah bahan
organik   yang sebenarnya, tetapi hanya mengukur secara relatif jumlah
oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahanbahan buangan
tersebut. Jika konsumsi oksigen tinggi, yang  ditunjukkan dengan semakin
kecilnya sisa oksigen terlarut di  dalam  air, maka berarti kandungan
bahan buangan yang membutuhkan oksigen adalah tinggi. Organisme
hidup yang bersifat aerobik membutuhkan oksigen  untuk  proses  reaksi
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biokimia, yaitu untuk  mengoksidasi bahan organik, sintesis sel, dan
oksidasi sel.

BOD dapat diterima bilamana jumlah oksigen yang akan dihabiskan
dalam waktu lima hari oleh  organisme pengurai aerobik dalam suatu
volume  limbah pada suhu 20°C. Hasilnya dinyatakan   dengan  ppm. Jadi
BOD sebesar 200 ppm berarti bahwa  200mg oksigen akan dihabiskan oleh
sampel limbah sebanyak I liter dalam waktu lima hari pada suhu 20°C.

Uji BOD mempunyai beberapa kelemahan, di antaranya adalah:
a. Dalam  uji  BOD  ikut  terhitung   oksigen  yang  dikonsumsi oleh

bahanbahan organik atau bahanbahan   tereduksi   lainnya,  yang
disebut  juga Intermediate Oxygen Demand.

b. Uji BOD membutuhkan   waktu  yang  cukup  lama, yaitu  lima hari.
c. Uji BOD  yang  dilakukan selama  lima bari masih  belum dapat

menunjukkan nilai total BOD, melainkan  ± 68 % dari total BOD.
d. Uji BOD tergantung dari adanya senyawa  penghambat di dalam air

tersebut, misalnya   germisida seperti klorin yang dapat menghambat
pertumbuhan mikroorganisme yang dibutuhkan   untuk merombak
bahan organik, sehingga hasil uji BOD kurang  teliti.

2. COD (Chemical Oxygen Demand)
Untuk mengetahui jumlah bahan organik di dalam air dapat

dilakukan suatu uji yang lebih cepat dari uji BOD, yaitu berdasarkan reaksi
kimia dari suatu bahan oksidan. Uji ini disebut dengan uji COD, yaitu suatu
uji yang menentukan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bahan oksidan,
misalnya kalium dikromat, untuk mengoksidasi bahanbahan organik
yang terdapat di dalam air.

Banyak zat organik yang tidak mengalami penguraian biologis
secara cepat berdasarkan pengujian BOD lima hari, tetapi
senyawasenyawa organik tersebut juga menurunkan kualitas air. Bakteri
dapat mengoksidasi zat organik menjadi C02 dan H20,  kalium dikromat
dapat mengoksidasi lebih banyak lagi, sehingga menghasilkan nilai COD
yang lebih tinggi dari BOD untuk air yang sama. Di samping  itu
bahanbahan  yang  stabil terhadap  reaksi  biologi  dan   mikro
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organisme dapat ikut teroksidasi dalam uji COD.  96%    basil uji COD yang
dilakukan   selama 10 menit, kira-kira akan setara dengan basil uji BOD
selama lima hari.

Senyawa klor,  selain mengganggu uji BOD, juga  dapat
mengganggu uji COD; karena klor dapat bereaksi dengan kalium dikromat.
Cara pencegahannya adalah dengan menambahkan merkuri sulfat yang
akan bereaksi dengan klor membentuk senyawa kompleks.

C. Bahan Pencemar yang Lain
Terdapat beberapa bahan pencemar lain yang berpengaruh terhadap

kualitas air.
Air sering tercemar oleh berbagai komponen    anorganik, di antaranya

berbagai  jenis  logam  berat  yang  berbahaya, beberapa di antaranya banyak
digunakan dalam berbagai keperluan sehingga  diproduksi   secara kontinyu
dalam skala industri. Industriindustri logam berat tersebut harus
mendapatkan pengawasan yang ketat sehingga  tidak membahayakan bagi
para pekerja  maupun lingkungan  sekitarnya.

Logam berat yang berbahaya dan sering   mencemari lingkungan, yang
terutama adalah Merkuri (Hg), Timbal (Pb), Arsenik (As), Kadmium (Cd),
Kromium (Cr), dan Nikel (Ni). Logamlogam tersebut diketahui dapat
mengumpul di dalam tubuh suatu  organisme dan  tetap   tinggal dalam tubuh
dalam jangka waktu yang lama sebagai racun yang  terakumulasi. Dua macam
logam berat yang sering mengkontaminasi air, adalah merkuri dan timbal.
1. Merkuri  (Hg)

Merkuri merupakan elemen alami, sering  mencemari lingkungan.
Kebanyakan merkuri yang  terdapat di alam terdapat dalam bentuk
senyawa dengan elemen lain dan jarang dijumpai dalam bentuk elemen
terpisah. Komponen merkuri banyak   tersebar di  karang-karang, tanah,
udara,   air  dan organisme hidup melalui proses fisika, kimia dan biologi
yang kompleks.

Sifatsifat kimia dan fisik merkuri membuat logam tersebut banyak
digunakan untuk keperluan    kimia dan industri. Beberapa sifat tersebut di
antaranya  adalah:
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a. Merkuri merupakan satusatunya logam yang   berwujud cair pada
suhu kamar (25°C) dan  mempunyai titik beku terendah dibanding
logam  lain, yaitu 39°C.

b. Kisaran suhu di mana merkuri terdapat dalam bentuk cair sangat lebar,
yaitu 396°C, dan pada kisaran suhu ini merkuri mengembang secara
merata.

c. Mempunyai volatilitas yang tertinggi dari semua  logam.
d. Ketahanan listrik sangat rendah sehingga merupakan konduktor

terbaik dibanding semua  logam lain.
e. Banyak logam yang  dapat  larut  di  dalam merkuri membentuk

komponen yang disebut dengan  amalgam.
f. Merkuri dan komponenkomponennya bersifat  racun terhadap semua

makhluk hidup.
Merkuri hampir semuanya diproduksi dengan cara pembakaran

merkuri sulfida (HgS) di udara, melalui reaksi sebagai berikut:

HgS + 02  Hg+ S02

Merkuri dilepaskan sebagai uap, yang kemudian mengalami
kondensasi, sedangkan gasgas lainnya mungkin terlepas di atmosfir atau
dikumpulkan.

Merkuri di alam terdapat dalam bentuk sebagai berikut:
a. Merkuri anorganik, termasuk logam merkuri (Hg)    dan

garamgaramnya seperti merkuri klorida (HgCl2)dan merkuri oksida
(HgO).

b. Merkuri organik atau organomerkuri, yang terdiri dari:
1) Aril merkuri, mengandung hidrokarbon aromatik.
2) Alkil merkuri, mengandung hidrokarbon alifatik dan merupakan

merkuri yang paling beracun, misalnya metil merkuri, etil merkuri.
3) Alkoksialkil merkuri (R-0-Hg).

Penggunaan merkuri yang  terbesar  adalah dalam industri
kloralkali, di mana diproduksi klorin (Cl2) dan kaustik soda (NaOH)
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dengan cara elektrolisis garam  NaCL Kedua  bahan  ini  sangat banyak
gunanya sehingga diproduksi dalam jumlah  tinggi  setiap tahun.  Fungsi
merkuri dalam   proses  ini  adalah sebagai katode dari sel elektrolisis.

Penggunaan kedua terbesar adalah dalam produksi alat-alat listrik
untuk berbagai keperluan. Sebagai contoh, misalnya lampu uap merkuri
yang banyak digunakan untuk penerangan jalan dan pabrik karena
mempunyai biaya instalasi dan operasi yang lebih rendah daripada lampu
pijar dan dapat dioperasikan pada tegangan  tinggi.  Penggunaan  lainnya,
misalnya  pada baterai  merkuri  yang mempunyai umur relatif panjang
dan dapat digunakan pada kondisi suhu dan kelembaban yang tinggi.

Penggunaan terbesar ketiga dari merkuri beserta
komponenkomponennya adalah sebagai fungisida. Dalam hal ini merkuri
digunakan untuk membunuh jamur  di  dalam  cat,  pulp,  kertas  dan
industriindustri pertanian. Cat yang digunakan untuk kapal sering
ditambah dengan merkuri okside (HgO) sebagai anti jamur atau merkuri
asetat sebagai anti lapuk.

Fenil merkuri asetat (FMA) merupakan komponen organo merkuri
yang banyak digunakan secara komersil untuk mencegah pembentukan
lendir pada pulp kertas yang  masih basah selama pengolahan dan
penyimpanan. Tetapi penggunaan organo merkuri untuk kepentingan
tersebut telah dilarang oleh Food and Drug Administration (FDA) karena
dapat mengkontaminasi makanan yang dibungkus  dengan  kertas tersebut.

Logam merkuri juga digunakan sebagai katalis   dalam industri
kimia, terutama  pada industri   vinil klorida yang merupakan bahan dasar
berbagai plastik.  Kasus keracunan merkuri yang terbesar yang terjadi  di
Teluk Minamata, dalam. tahun  19531960 disebabkan   oleh buangan
merkuri dari pabrik  vinil kloride.

Logam merkuri juga digunakan di dalam  termometer dan alatalat
pencatat suhu  karena  bentuk  cairnya ada pada  kisaran suhu  yang  lebar,
sifatnya  uniform, koefisien  muai panasnya besar, dan konduktivitas
listrinya besar.

Penggunaan merkuri di dalam  industri  sering  mengakibatkan
pencemaran lingkungan,  baik melalui  air limbah  maupun  melalui
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sistem ventilasi  udara.  Merkuri yang terbuang ke sungai,  pantai atau
badan air di sekitar industriindustri tersebut dapat mengkontaminasi ikan
dan makhluk air lainnya, termasuk  gang gang  dan  tumbuhan   air.
Selanjutnya   ikan-ikan  kecil  dan  makhluk   air lainnya mungkin  akan
dimakan  oleh  ikan-ikan atau  hewan  air lainnya yang  lebih  besar; atau
masuk  ke  dalam  tubuh melalui  insang. Kerang  juga dapat
mengumpulkan merkuri di dalam rumahnya  Ikan-ikan dan hewan air
tersebut  kemudian   dikonsumsi  manusia sehingga manusiapun dapat
mengumpulkan merkuri   di dalam tubuhnya. FDA menetapkan batasan
kandungan  merkuri maksimum adalah 0,005 ppm untuk makanan,
sedangkan WHO (World Health Organization) menetapkan batasan
maksimum   yang  lebih  rendah,  yaitu 0,0001 ppm untuk air. Keracunan
merkuri terutama disebabkan oleh konsumsi  ikan yang  tercemar  merkuri
atau  konsumsi  bijibijian yang diberi perlakuan dengan merkuri,
walaupun mekanisme keracunan merkuri di  dalam  tubuh belum
diketahui   dengan  jelas, tetapi  beberapa hal  mengenai   daya racun
merkuri dalam jumlah yang cukup dapat diuraikan  sebagai berikut:
a. Semua  komponen merkuri dalam jumlah cukup beracun terhadap

tubuh.
b. Masingmasing komponen merkuri mempunyai perbedaan

karakteristik dalam daya rocunnya; distribusi, akumulasi atau
pengumpulan dan  waktu resistansinya di dalam tubuh.

c. Transformasi biologi dapat terjadi di dalam lingkungan   atau   di dalam
tubuh.

d. di mana komponen merkuri diubah dari satu bentuk  ke bentuk  yang
lain.

e. Pengaruh   merkuri di dalam  tubuh  diduga karena   dapat
menghambat kemampuan kerja enzym dan mengakibatkan kerusakan
sel yang disebabkan kemampuan merkuri untuk terikat dengan grup
yang mengandung sulfur di dalam molekul yang  terdapat di dalam
enzym  dan  dinding sel Keadaan ini mengakibatkan penghambatan
aktivitas   enzym   dan  reaksi kimia yang  di katalisasi oleh enzym
tersebut.
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f. Kerusakan tubuh yang disebabkan oleh merkuri biasanya bersifat
pennanen dan sampai  saat ini belum dapat disembuhkan.

Merkuri anorganik mempunyai tendensi  untuk terakumulasi di
dalam jaringan hati dan  ginjal. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan
pada jaringan tersebut, akan tetapi  pembuangan keluar tubuh juga lebih
cepat melalui sistem urine.  Uap logam merkuri mempunyai   kapasitas
tinggi untuk  terdifusi   melalui paruparu    ke   dalam  darah.  kemudian
ke   otak,   yang  dapat  mengakibatkan kerusakan dalam sistem saraf pusat.
Biasanya   merkuri   organik dalam bentuk komponen   tidak tinggal di
dalam tubuh  untuk  waktu yang  cukup lama sebingga tidak terakumulasi
dalam jumlah yang membahayakan.

Alkil merkuri merupakan komponen organo merkuri yang  paling
berbahaya karena mempunyai   sifat-sifat  sebagai  berikut:
a. Alkil merkuri dengan mudah melakukan penetrasi    dan terakmulasi di

dalam jaringan otak karena komponen ini mudah menembus membran
biologi.

b. Alkil merkuri mempunyai waktu retensi  yang lama di dalam tubuh
sehingga konsentrasi di dalam tubuh semakin lama semakin tinggi
walaupun dosis yang masuk mungkin  rendah.

c. Alkil merkuri dapat dibentuk dari merkuri anorganik oleh aktivitas
mikroorganisme   anaerobik tertentu. Transformasi ini terjadi dengan
mudah  di dalam lumpur  pada dasar sungai  dan danau.

Berbagai bentuk merkuri dan hubungannya    satu  sama  lain
beserta sifatsifatnya  di dalam tubuh ditunjukkan   pada Gambar 3.4.

Metil merkuri, yang merupakan komponen   merlruri paling
beracun, dapat mencemari    lingkungan melalui berbagai cara, baik secara
langsung  maupun tidak langsung, sengaja maupun tidak sengaja.
Pencemaran merkuri secara langsung dan sengaja, misalnya melalui
penggunaan metil merkuri pada benih atau bijibijian. Pencemaran secara
langsung dan tidak sengaja, misalnya jika metil merkuri yang digunakan
dalam  industri atau  yang terbentuk sebagai  bahan buangan dalam proses
industri dibuang ke badan air di sekitamya. Pencemaran secara tidak
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langsung terjadi jika komponen merkuri lainnya  ditransformasi  oleh
organisme  tertentu.

Dalam kasus keracunan merkuri di Teluk Minamata, Jepang,
merkuri  sulfat yang digunakan sebagai  katalis dalam industri vinil kloride
dibuang ke  laut di Teluk Minamata.  Komponen merkuri tersebut di dasar
laut akin diubah oleh mikroorganisme anaerobik menjadi CH3Hg+, atau
(CH3)2Hg. Komponen  merkuri yang terakhir ini bersifat  sangat volatil dan
dilepaskan dari lumpur atau  pasir pada dasar  laut ke air di sekitamya.
(CH3)2Hg merupakan komponen yang stabil di dalam  larutan alkali, tetapi
pada kondisi asam  akan berubah menjadi  CH3Hg+. Ion  tersebut bersifat
larut di dalam air dan mengumpul di dalam organisme hidup.

Sumber pencemaran merkuri di lingkungan mudah dideteksi dari
industriindustri yang menggunakan merkuri di dalam prosesnya.
Masalah yang dihadapi adalah bagaimana mencegah terjadinya
pencemaran merkuri tersebut Kesulitan untuk mencegah terjadinya
pencemaran air adalah karena merkuri mempunyai sifatsifar  sebagai
berikut:
a. Merkuri bersifat volatil sehingga dapat mencemari udara.
b. Merkuri berbentuk cair  sehingga mudah menyebar di permukaan air

dan sulit untuk dikumpulkan.
c. Merkuri mengalami translokasi di dalam tumbuhan dan hewan.
d. Merkuri atau komponen merkuri dapat diubah oleh mikroorganisme

yang terdapat di dalam Iaut, sungai atau danau menjadi komponen
metil merkuri yang sangar beracun, di mana dengan adanya rantai
makanan dimungkinkan untuk terakumulasi di dalam rubuh hewan
dan manusia.

Suatu laporan yang dibuat oleh Environmental Protection Agency
(EPA) memuat beberapa rekomendasi untuk mencegah terjadinya
pencemaran meiiruri di lingkungan. Rekomendasi tersebut adalah sebagai
berikut:
a. Pestisida alkil merkuri tidak boleh digunakan lagi.
b. Penggunaan pestisida yang menggunakan  komponen merkuri lainnya

dibatasi untuk daerahdaerah tertentu.
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c. Semua  industri yang menggunakan  merkuri  harus membuang limbah
industrinya dengan terlebih dahulu mengurangi jumlah merkurinya
sampai batas normal.

Gambar 3.4 Hubungan antara berbagai bentuk merkuri dan sifat-
sifatnya di dalam tubuh.

Pelaksanaan rekomendasi tersebut tidak seluruhnya dapat
memecahkan masalah pencemaran merkuri di lingkungan. Pencemaran
merkuri tetap terjadi pada  lumpur  di dasar  sungai  atau  danau  dan
menghasilkan CH3Hg+ yang dilepaskan ke badan air di sekelilingnya.

2. Timbal (Pb)
Pencemaran oleh Timbal (Pb) dapat terjadi di udara, air maupun

tanah. Kandungan timbal  di dalam tanah ratarata 16 ppm, tetapi pada
daerahdaerah tertentu mungkin dapat mencapai beberapa ribu ppm.
Kandungan timbal di udara seharusnya rendah bila nilai tekanan uapnya
rendah. Untuk mencapai tekanan uap 1 torr, timbal atau
komponenkomponen timbal membutuhkan suhu lebih dari 800°C;
berbeda dengan  merkuri, di mana tekanan uap 1 torr  dapat dicapai  pada
suhu yangjauh  lebih rendah,  yaitu  126°C.

 Merusak ginjal, hati dan otak.
 Waktu retensi pendek

Hg Anorganik

Semua beracun dalam jumlah
yang cukupAril Hg (organik) Alkil Hg (organik)

 Merusak ginjal, semua jaringan otak.
 Waktu retensi tinggi

Transformasi oleh
mikroorganisme

Transformasi di dalam
tubuh dan lingkungan
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Timbal  banyak   digunakan   untuk  berbagai   keperluan karena
sifatsifatnya, yaitu sebagai  berikut:
a. Titik cairnya rendah sehingga jika akan digunakan  dalam bentuk cair,

maka hanya membutuhkan   teknik  yang  sederhana  dan murah.
b. Timbal merupakan logam yang lunak sehingga  mudah  diubah  ke

berbagai bentuk.
c. Sifat kimia timbal menyebabkan logam  ini dapat  berfungsi sebagai

lapisan pelindung jika kontak  dengan  udara  lembab.
d. Timbal dapat membentuk alloy dengan logam   lainnya, dan alloy yang

terbentuk mempunyai sifat yang berbeda  dengan  timbal  yang murni.
e. Densitas timbal   lebih  tinggi dibandingkan dengan   logam lainnya,

kecuali bila dibanding dengan  emas dan merkuri.

Penggunaan timbal terbesar adalah dalam produksi baterai
penyimpan untuk mobil, di mana  digunakan timbal metalik dan
komponen komponennya, Penggunaan lainnya dari timbal adalah  untuk
produkproduk logam seperti amunisi, pelapis  kabel, pipa dan solder,
bahan pewarna, dan lainlain.  Solder mengandung 5095% timbal,
sedangkan  sisanya  adalah  timah.

Penggunaan timbal  yang  nonalloy   terutama   terbatas pada
produkproduk yang  harus  tahan  karat.  Misalnya, pipa  timbal
digunakan   untuk  pipapipa   yang akan digunakan untuk mengalirkan
bahanbahan kimia yang korosif. Di Eropa  pernah   terjadi keracunan
timbal beberapa tahun yang lalu  yang disebabkan oleh pipapipa air yang
terbuat  dari bahan timbal. Saat ini pipapipa air kebanyakan   dibuat  dari
besi  dan  PVC.  Sumber  pencemar timbal  yang lain adalah
industriindustri yang menggunakan    timbal pada proses produksinya,
kemudian membuang  limbahnya ke badan air (sungai/danau). Public
Health Service di Amerika Serikat menetapkan bahwa sumber sumber air
alami untuk masyarakat tidak boleh mengandung timbal lebih dari 0,05
mg/l (0,05 ppm), sedangkan WHO menetapkan batas timbal  di dalam air
sebesar 0, I  mg/l.
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D. Penggolongan Sumber Pencemar
Sumber pencemar dapat dibedakan menjadi sumber domestik (rumah

tangga), yaitu dari perkampungan, kota, pasar, jalan, terminal, rumah sakit,
dan sebagainya, serta sumber non domestik, yaitu dari pabrik, industri,
pertanian, petemakan, perikanan, transportasi, clan sumbersumber lainnya.

1. Limbah Domestik
Limbah domestik adalah semua limbah yang berasal dari kamar

mandi, WC, dapur, tempat cuci pakaian, apotik, rumah sakit, clan
sebagainya, yang secara kuantitatif limbah tadi terdiri atas zat organik, baik
padat ataupun cair, bahan berbahaya dan beracun (B3), garam terlarut,
lemak dan bakteri.

2. Limbah Non-domestik
Limbah nondomestik sangat bervariasi, lebihlebih untuk limbah

industri. Limbah pertanian biasanya terdiri atas bahan padat bekas
tanaman yang bersifat organik, pestisida, bahan pupuk yang mengandung
Nitrogen, dan sebagainya.
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BAB IV
PENCEMARAN UDARA

Menurut Henry C. Perkins, 1974,  dalam bukunya Air Polution,
pencemaran udara dinyatakan sebagai hadirnya satu atau beberapa kontaminan di
dalam udara atmosfir di luar, seperti antara lain oleh debu,  busa,  gas, kabut, bau-
bauan,  asap atau uap dalam kuantitas yang  banyak, dengan berbagai sifat
maupun  lama berlangsungnya di udara tersebut, hingga dapat menimbulkan
gangguan-gangguan terhadap kehidupan manusia, tumbuhan atau hewan
maupun benda, atau tanpa alasan jelas sudah dapat mempengaruhi kelestarian
kehidupan organisme maupun benda.

Batasanbatasan terhadap pokok pengertian yang memberikan bobot pada
definisi di atas adalah: Bahwa setiap pembebasan bahan atau zatzat ke dalam
udara atmosfir tidak harus selalu dikatakan pencemaran udara. Karena bahan-
bahan kontaminan tersebut belum menjurus pada suatu kemampuan untuk secara
potensial untuk mengubah stabilitas dan kualitas kelestarian udara atmosfir.

Bahwa untuk menimbulkan gangguan terhadap susunan udara atmosfir
harus dipenuhi dahulu  angka batas. Angka batas tersebut ditentukan oleh faktor
kuantitas kontaminan, lamanya berlangsung maupun potensinya. Sebab kondisi
yang masih berada pada batas-batas kemampuan alamiah, udara atmosfir sebagai
suatu sislem mempunyai   kemampuan ekologis untuk beradaptasi dan
mengadakan   rnekanisme pengendalian alamiah (ecological auto  mechanism)
dengan unsur-unsur yang  ada dalam ekosistem.   Angka batas inilah  yang
nantinya  akan  secara conditioning digunakan sebagai parameter untuk
menemukan apakah sudah terjadi pencemaran atau belum.

Demikian pula angkaangka batas itu (Nilai Ambang Batas) untuk masing-
masing kontaminan bagi setiap negara berlainan, ditentukan atas berbagai
kepenringan  nasionalnya, yaitu atas dasar pertimbangan aspek kesehatan,
estetika,  penumbuhan industri dan lain-lain.

Dalam pengertian pencemaran udara ini, sumber  pencemar tidak hanya
kita batasi pada sumber-sumber pencemar yang berasal dari aktivitas manusia,
tetapi juga oleh  sumbersumber pencemar yang datangnya akibat peristiwa
alamiah (gunung meletus, bencana alam dan lain-lain).
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Udara tidak pernah bersih dan selalu mengandung partikelpartikel asing.
Namun jika terlalu banyak partikel   asing di atmosfir, maka daur normal akan
terganggu.

A. Komposisi Udara Atmosfir
Udara adalah suatu campuraan gas yang terdapat pada  lapisan yang

mengelilingi bumi. Komposisi campuran gas tersebut tidak selalu konstan.
Komponen yang konsentrasinya paling bervariasi adalah air dalam bentuk uap
H2O dan karbondioksida (CO). Jumlah uap air yang terdapat di udara
bervariasi tergantung dari cuaca dan suhu.

Konsentrasi CO2 di udara selalu rendah, yaitu sekitar 0,03%.
Konsentrasi CO2 mungkin naik tapi masih dalam  kisaran beberapa per seratus
prosen, misalnya di sekilar prosesproses yang menghasilkan C02 seperti
pembusukan sampah  tanaman, pembakaran, atau di sekitar kumpulan massa
manusia di dalam ruangan terbatas, yaitu karena pernafasan manusia.
Konsentrasi C02 yang relatif rendah dijumpai di atas kebun atau ladang
tanaman yang sedang  tumbuh atau di udara yang baru melalui lautan.
Konsentrasi yang relatif rendah ini disebabkan oleh absorbsi C02 oleh tanaman
selama fotosintesis dan karena kelarutan C02 di dalam air. Namun demikian
pengaruh   prosesproses tersebut terhadap konsentrasi total C02 di udara
sangat kecil karena rendahnya konsentrasi C02.

Komposisi normal udara kering, dimana semua uap air telah
dihilangkan, relatif konstan. Komposisi udara kering dan bersih yang
dikumpulkan di sekitar laut dapat dilihat pada tabel 4.1. Konsentrasi gas
dinyatakan dalam persen atau ppm. Di samping gas-gas yang tercantum dalam
tabel 4.1, masih terdapat gas-gas lain yang mungkin terdapat di udara, tetapi
konsentrasinya sangat kecil, yaitu kurang dari 1 ppm.

Tabel 4.1 Komposisi Udara Kering dan Bersih
Komponen Formula % Volume ppm
Nitrogen
Oksigen
Argon

N2

O2

Ar

78.08
20.95
0.934

780.800
209.500

9.340
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Komponen Formula % Volume ppm
Karbondioksida
Neon
Helium
Metana
Kripton

CO2

Ne
He
CH4

Kr

0.0314
0.00182
0.000524
0.0002
0.000114

341
18

5
2
1

Udara di alam tidak pernah dijumpai dalam keadaan bersih tanpa
polutan sama sekali. Beberapa gas seperti sulfur dioksida (SO2), hidrogen
sulfida (H2S), dan   karbonmonoksida (CO) selalu dibebaskan ke udara
sebagai produk sampingan dari proses alami seperti aktivitas vulkanik,
pembusukan sampah tanaman, kebakaran hutan, dan sebagainya. Selain itu
partikel-partikel padat atau cair berukuran kecil dapat tersebar di udara oleh
angin, letusan vulkanik atau gangguan alam lainnya. Selain disebabkan oleh
polutan alami tersebut, pencemaran udara juga dapat disebabkan oleh aktivitas
manusia.

Unsur terpenting dari udara untuk kehidupan  adalah oksigen. Jumlah
oksigen di dalam maupun di luar ruangan tidak banyak berbeda. Kesulitan
bernafas akan  dialami makhluk hidup yang membutuhkan oksigen jika
konsentrasi oksigen di dalam maupun di luar ruangan berkurang karena
meningkamya konsentrasi C02.

B. Pencemar  Udara dan Sumbernya
Berdasarkan asal dan kelanjutan perkembangannya  di  udara,

pencemar udara dapat dibedakan  menjadi: (1) Pencemar udara primer, dan
(2) Pencemar udara sekunder.
1. Pencemar Udara Primer

Pencemar udara primer yaitu semua pencemar di udara yang ada
dalam bentuk yang hampir tidak   berubah, sama seperti pada saat
dibebaskan dari sumbernya sebagai hasil dari suatu proses tertentu.
Pencemar udara primer, yang mencakup 90% dari jumlah pencemar udara
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seluruhnya, umumnya berasal dari sumber-sumber yang diakibatkan oleh
aktivitas manusia, seperti dari industri (cerobong asap industri) di mana
dalam industri tersebut terdapat proses pembakaran yang menggunakan
bahan bakar minyak/ batubara, proses peleburan/pemurnian logam; dan
juga dihasilkan dari sektor transportasi (mobil, bus, sepeda motor, dan
lainnya). Dari seluruh pencemar primer tersebut, sumber pencemar yang
utama  berasal dari sektor transportasi, yang memberikan andil sebesar
60% dari pencemaran udara total.

Pencemar udara primer dapat digolongkan menjadi lima kelompok
berikut: (1) Karbonmonoksida (CO), (2) Nitrogen oksida (NO2), (3)
Hidrokarbon  (HC), (4) Sulfur oksida (SO2), dan (5) Partikel.

a. Karbon  Monoksida
Karbon monoksida (CO) merupakan suatu komponen gas tidak

berwarna, tidak  berbau,  dan  tidak mempunyai rasa. Komponen ini
mempunyai  berat sebesar 96,5 % dari berat air dan  tidak  larut  di
dalam air. Karbonmonoksida yang terdapat di alam terbentuk dari salah
satu proses sebagai berikut:
1) Pembakaran tidak sempurna terhadap karbon   atau komponen

yang mengandung karbon.
2) Reaksi antara karbondioksida dan komponen  yang  mengandung

karbon pada suhu tinggi.
3) Pada suhu tinggi, karbondioksida terurai menjadi karbonmonoksida

dan atom 0.
Oksidasi yang tidak sempuma terhadap karbon atau komponen

yang mengandung  karbon  terjadi jika  jumlah  oksigen  yang  tersedia
kurang  dari jumlah yang dibutuhkan untuk pembakaran sempuma di
mana dihasilkan karbondioksida (CO).  Pembakaran karbon dalam
bahan bakar terjadi melalui beberapa tahap sebagai berikut:

2C + 02  2  CO
2 CO + 02  2 C02
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Reaksi pertama berlangsung sepuluh kali lebih cepat daripada
reaksi kedua. Oleh karena itu CO merupakan intermediat pada reaksi
pembakaran tersebut dan dapat merupakan produk akhir jika jumlah
02 tidak cukup untuk melangsungkan reaksi kedua. CO juga
merupakan produk akhir walaupun jumlah oksigen di dalam
campuran udara bahan bakar cukup tetapi antara udara dan  bahan
bakar tersebut tidak tercampur secara homogen. Percampuran yang
tidak homogen antara udara dan bahan bakar menghasilkan beberapa
tempat atau area yang kekurangan oksigen. Semakin rendah
perbandingan komposisi antara udara dan bahan  bakar,  semakin
tinggi jumlah karbonmonoksida yang dihasilkan dari proses
pembakaran.

Reaksi antara karbondioksida (CO) dan komponen yang
mengandung karbon pada suhu tinggi dapat menghasilkan
karbonmonoksida (CO) melalui reaksi:

CO2 + C  2CO

Reaksi ini sering terjadi pada suhu tinggi, yang umum biasanya
terdapat pada industri industri, misalnya pada pembakaran di dalam
furnace. CO yang diproduksi dengan cara ini mempunyai beberapa
kelebihan dan dibutuhkan pada beberapa proses, misalnya pada
furnace cepat  (blast furnace),  di mana CO bertindak sebagai
komponen pereduksi dalam produksi besi dan besi oksida.

Pada kondisi di mana jumlah oksigen cukup untuk melakukan
pembakaran sempurna terhadap  karbon, kadangkadang terbentuk
juga CO. Keadaan  ini disebabkan pada suhu tinggi CO2 akan
terdesosiasi menjadi CO dan O.

C02  dan  CO terdapat pada keadaan ekuilibrium pada suhu
tinggi melalui reaksi sebagai berikut:

CO2  CO + O
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Pada dasamya suhu tinggi merangsang  pembentukan CO dan 0.
Jika campuran ekuilibrium pada suhu tinggi tibatiba didinginkan, CO
akan tetap berada di dalam campuran yang telah didinginkan tersebut
karena dibutuhkan waktu yang lama untuk mencapai ekuilibrium yang
baru pada suhu rendah.

Pemaparan CO ke atmosfir sebagai akibat aktivitas manusia
nampak lebih nyata, misalnya dari sektor transportasi, pembakaran
minyak, gas, arang atau kayu, proses-proses industri seperti industri
besi, petroleum, kertas dan kayu, pembuangan limbah padat, dan
sumber-sumber lain termasuk kebakaran hutan.

Transportasi menghasilkan CO yang paling banyak di antara
sumber-sumber CO lainnya,  terutama dari kendaraan bermotor yang
menggunakan bensin sebagai bahan bakamya. Sumber CO yang kedua
terbanyak adalah pembakaran hasilhasil pertanian, seperti sampah,
sisasisa kayu di hutan. Proses pembakaran tersebut sengaja dilakukan
untuk berbagai tujuan, misalnya untuk mengendalikan hama, termasuk
insekta dan mikroorganisme, mengurangi risiko kebakaran hutan yang
tidak dikehendaki, mengurangi volume sampah dan bahan buangan,
dan  membersihkan  serta memperbaiki kualitas tanah.  Sumber CO
ketiga adalah prosesproses di dalam industri. Dua jenis industri yang
menjadi sumber CO terbesar adalah yaitu industri besi clan baja.

Jika dilihat dari sumbersumber yang menghasilkan CO, maka
seharusnya pencemaran  CO di  udara  cukup tinggi, tetapi temyata  hal
itu tidak  terjadi. Dengan kata lain jumlah pencemaran CO di udara
jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang dilepaskan ke
atmosfir. Mekanisme alam di mana karbonmonoksida hilang dari udara
telah banyak diteliti, dan pembersihan CO dari udara mungkin terjadi
karena beberapa proses sebagai berikut:
1) Reaksi  atmosfir yang  berjalan  lambat sehingga jumlah  CO yang

hilang sedikit.
2) Aktivitas  mikroorganisme  yang  terdapat di  dalam  tanah dapat

menghilangkan CO dengan kecepatan tinggi.
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Reaksi yang mengubah CO menjadi C02 yang terjadi pada
lapisan atmosfir bawah hanya mampu menghilangkan sekitar 0, I  %
dari CO yang ada untuk setiap jam dengan bantuan matahari. Berbagai
mikroorganisme yang terdapat di dalam tanah dapat menghilangkan
CO dari udara secara   cepat. Misalnya, suatu percobaan yang
menggunakan pot yang diisi tanah dengan berat 2,8 kg dan yang
ditempatkan  dalam  suatu ruangan  tertentu yang mengandung  120
ppm  CO, temyata dalam waktu 3 jam semua CO di dalam ruangan
tersebut dapat dihilangkan. Jika pot berisi tanah tersebut disterilkan
terlebih dahulu, ternyata kemampuan untuk membersihkan CO dari
udara jadi  hilang. Dari penelitian tersebut  berhasil  diisolasi sebanyak
200 organisme, dan ternyata  yang aktif dalam pembersihan CO
terutama adalah fungsi, yaitu sebanyak 16 spesies.

Walaupun  tanah  dengan  mikroorganisme  di  dalamnya
dapat  berfungsi dalam pembersihan CO di atmosfir, tetapi kenaikan
konsentrasi CO di udara masih tetap terjadi. Hal ini disebabkan karena
tanah yang tersedia tidak tersebar dengan merata, bahkan di
daerahdaerah di mana produksi CO sangat tinggi kadangkadang
persediaan tanah sangat terbatas.

Karena kendaraan bermotor merupakan sumber polutan CO
yang utama (sekitar 60%), maka daerahdaerah yang berpenduduk
padat dengan lalulintas yang ramai memperlihatkan tingkat
pencemaran CO yang tinggi.

Konsentrasi CO di udara pada tempat tertentu dipengaruhi oleh
kecepatan emisi  (pelepasan) CO di udara dan kecepatan   dispersi
(pembersihan) CO dari udara. Pada daerah perkotaan kecepatan
dispersi CO dari udara sangat lambat. Kecepatan dispersi dipengaruhi
langsung oleh faktorfaktor meteorologis, seperti kecepatan dan arah
angin, turbulensi udara, serta stabilitas atmosfir. Di kotakota besar,
walaupun turbulensi timbul karena adanya kendaraan yang bergerak
dan aliran udara di atas dan di sekeliling bangunan,  tetapi  karena
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keterbatasan ruangan maka gerakan udara menjadi sangat terbatas
sehingga konsentrasi CO di udara dapat meningkat.

Telah lama diketahui bahwa manusia akan mati bila terkena gas
CO dengan konsentrasi yang tinggi. Gas CO pada konsentrasi yang
relatif rendah (100 ppm atau kurang) pun dapat mengganggu
kesehatan.

Pengaruh CO terhadap tubuh terutama disebabkan karena
reaksi antara CO dengan haemoglobin (Hb) di dalam darah.
Haemoglobin di dalam darah secara normal berfungsi dalam sistem
transpor untuk membawa oksigen dalam bentuk oksihaemoglobin
(02Hb) dari paruparu ke selsel tubuh, dan membawa C02 dalam
bentuk  C02Hb dari selsel tubuh ke paruparu. Dengan
adanya CO, haemoglobin dapat membentuk karboksihaemoglobin
(COHb). Jika reaksi demikian  yang terjadi maka kemampuan darah
untuk  mentranspor  oksigen menjadi berkurang.

Faktor penting yang  menentukan pengaruh  CO terhadap
tubuh  manusia adalah konsentrasi COHb yang terdapat di dalam
darah, di mana semakin tinggi persentase haemoglobin yang terikat
dalam bentuk COHb, semakin parah pengaruhnya terhadap kesehatan
manusia. Hubungan antara konsentrasi COHb di dalam darah dan
pengaruhnya terhadap kesehatan dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Pengaruh konsentrasi COHb dalam darah terhadap
kesehatan manusia .

Konsentrasi
COHb dalam
darah (%)

Pengaruhnya Terhadap Kesehatan

< 1,0 Tidak ada pengaruh
1,0 – 2,0 Penampilan agak tidak normal
2,0 – 5,0 Berpengaruh terhadap sistem syaraf sentral, reaksi panca

indera tidak normal, pandangan kabur
>5 Perubahan fungsi jantung
10,0 – 80,0 Kepala pusing, mual, berkunang kunang, pingsan, sukar

bernafas dan kematian
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Secara  normal  sebenarnya   darah mengandung   COHb  dalam
jumlah   sekitar 0,5%.  Jumlah   ini  berasal   dari  CO  yang   diproduksi
oleh  tubuh   selama  metabolisme   pemecahan    komponen
haemoglobin.    Sisanya   berasal   dari  CO  yang terdapat  di udara
dalam konsentrasi  rendah.

Persentase ekuilibrium COHb di dalam darah manusia yang
mengalami kontak dengan CO pada konsentrasi kurang dari 100 ppm
dapat   ditentukan berdasarkan persamaan sebagai  berikut:
% COHb  dalam darah = 0,16 x [konsentrasi CO diudara (ppm)] + 0,5

Nilai  0,5 merupakan  persentase normal COHb  dalam  darah.
Pada  Gambar 4,1 diperlihatkan     hubungan    antara    konsentrasi
CO   di   udara    (ppm) dan konsentrasi  ekuilibrium  COHb  di dalam
darah (%).

Gambar 4.1 Hubungan antara konsentrasi CO di udara dengan
konsentrasi ekuilibrium COHb di dalam darah.

Berbagai usaha telah dilakukan  untuk  mengontrol pencemaran
CO di udara. Kebanyakan    usaha tersebut ditujukan untuk
mengurangi   pencemaran CO dari gas buang kendaraan   bennotor
karena 60% dari seluruh emisi CO  dihasilkan dari  sektor
transportasi, terutama dari kendaraan yang menggunakan bahan
bakar   bensin. Hasil pembakaran motor bensin selain  mengandung CO
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juga mengandung campuran   NO.,  hidrokarbon   (HC)  dan  partikel,
sehingga  masalah yang harus  dipecahkan  juga  kompleks.

Rasio  antara  udara  dan  bahan  bakar  yang  rendah  akan
mengurangi   emisi NO.,  tetapi  menghasilkan emisi CO dan HC yang
tinggi.  Penggunaan   rasio udara dan bahan  bakar  yang  tinggi
mungkin dapat memecahkan masalah  pencemaran CO. Beberapa
metode yang telah  dilakukan untuk melakukan kontrol  terhadap emisi
CO dari kendaraan  bermotor  di antaranya  adalah:

Modifikasi mesin pembakar untuk  mengurangi jumlah polutan
yang terbentuk  selama  pembakaran. Pengembangan reaktor sistem
ekshaust  untuk   mengubah    polutan   yang berbahaya  menjadi
polutan  yang  lebih aman.

Pengembangan substitusi bahan bakar  untuk bensin sehingga
menghasilkan polutan dengan konsentrasi  rendah  selama
pembakaran. Pengembangan sumber tenaga yang rendah  pencemaran
guna menggantikan mesin pembakar yang ada.

Contoh dari reaktor sistem ekshaust, misalnya, reaktor ekshaust
termal dan reaktor katalitik (Gambar 4.2).
1) Reaktor  eksbaust termal
2) Reaktor   katalitik

Gambar 4.2. Reaktor ekshaust Gas
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Reaktor ekshaust termal terdiri dari suatu wadah bersuhu tinggi
yang menempel pada mesin. Jika gas buang melalui wadah panas
tersebut, kadar CO akan berkurang karena di situ tersedia oksigen
untuk kelangsungan proses pembakaran yang lebih sempuma. Masalah
yang dihadapi adalah bahwa untuk membuat wadah tersebut harus
digunakan bahan yang tahan panas dan dapat dipanaskan dengan
cepat, serta tahan terhadap korosi  terutama  oleh  garam timbal (Pb).

Tipe reaktor yang kedua, yang disebut dengan reaktor katalitik,
menggunakan suatu bed  yang berisi butiran bahan katalis yang
menjadi aktif pada suhu sedang. Gas buangan akan bercampur dengan
udara dan melalui katalis yang telah diaktifkan. Dengan adanya katalis,
oksidasi dapat berlangsung sempuma pada suhu yang lebih rendah
daripada di dalam reaktor termal.

b. Nitrogen Oksida
Nitrogen oksida (NO2) adalah kelompok gas  yang terdapat di

atmosfir, terdiri dari gas nitrit oksida (NO) dan nitrogen dioksida (NO2).
Walaupun bentu nitrogen oksida lainnya ada, tetapi  kedua  gas  ini
yang paling banyak dijumpai sebagai polutan udara. NO merupakan
gas yang tidak   berwama dan tidak berbau, sebaliknya N02

mempunyai wama coklat kemerahan dan berbau  tajam.
Oksida yang lebih rendah, yaitu NO,  terdapat di atmosfir dalam

jumlah lebih besar  daripada N02. Pembentukan NO dan N02

mencakup reaksi  antara nitrogen  dan oksigen di udara sehingga
membentuk NO, kemudian reaksi selanjutnya antara NO dengan lebih
banyak  oksigen  membentuk N02 melalui reaksi berikut:

N2 + 02  2 NO
2 N0 + 02  2 N02

Udara  mengandung sekitar  80% volume  nitrogen  dan 20%
volume  oksigen. Pada  suhu  kamar  kedua  gas ini hanya  mempunyai
sedikit  kecenderungan untuk bereaksi  satu sama  lain.  Pada  suhu
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yang  lebih tinggi  (di atas  1210° C) keduanya dapat  bereaksi
membentuk nitride oksida dalam jumlah yang tinggi sehingga
menyebabkan  pencemaran udara. Dalam suatu proses  pembakaran,
suhu yang digunakan  berkisar 1210 sampai dengan 1765° C. Dengan
adanya udara,  reaksi  ini merupakan sumber   NO   yang   penting.
Jadi reaksi pembentukan NO merupakan hasil samping  dari proses
pembakaran.

Jumlah  NO  yang  terdapat  di udara  dalam  keadaan
ekuilibrium   dipengaruhi oleh:
1) Suhu pembakaran,
2) Selang waktu  gas hasil pembakaran   terdapat  pada suhu tersebut,

dan
3) Jumlah  kelebihan  oksigen  tersedia.

Semakin tinggi suhu pembakaran, semakin  tinggi pula
konsentrasi NO pada keadaan   ekuilibrium. Pembentukan NO terjadi
hanya pada  suhu tinggi. Oleh karena itu NO di dalam  campuran
ekuilibrium pada suhu tinggi akan terdesosiasi kembali menjadi N2 dan
02 jika suhu campuran diturunkan perlahanlahan untuk memberikan
cukup waktu bagi NO untuk terdesosiasi. Akan tetapi jika campuran
ekuilibrium  tersebut didinginkan secara mendadak, maka akan banyak
NO yang masih terdapat pada campuran   bersuhu  rendah  tersebut.
Pendinginan cepat pada umumnya  sering terjadi  pada proses
pembakaran.

Dari seluruh jumlah NOx yang dibebaskan ke atmosfir, jumlah
terbanyak adalah dalam bentuk NO yang diproduksi oleh aktivitas
bakteri. Akan tetapi pencemaran NO dari sumber alami ini tidak
menjadi masalah karena tersebar secara merata sehingga jumlahnya
menjadi kecil. Yang menjadi masalah adalah pencemaran NO yang



Pencemaran Lingkungan
53

diproduksi akibat aktivitas manusia karena jumlahnya yang meningkat
hanya pada daerahdaerah tertentu.

Konsentrasi NOx di udara pada daerah perkotaan biasanya
10100 kali lebih tinggi daripada udara di daerah pedesaan.
Konsentrasi NO.  di udara di daerah perkotaan dapat mencapai 0,5
ppm. Sebagaimana halnya CO, emisi NO dipengaruhi oleh kepadatan
penduduk, karena sumber utama NOx yang dipro duksi manusia adalah
dari pembakaran, dan kebanyakan pembakaran disebabkan oleh
kendaraan  bermotor, produksi dan  konsumsi energi  serta
pembuangan sampah. Sebagian besar emisi NOx yang dibuat manusia
berasal  dari pem bakaran arang, minyak, gas alam dan bensin.

Berbagai pengaruh yang timbul karena pencemaran NOx bukan
disebabkan karena oksida tersebut, melainkan karena peranannya
dalam pembentukan oksidan fotokimia yang merupakan  komponen
berbahaya di dalam asap. Produksi oksidan tersebut terjadi jika terdapat
polutan polutan lain yang meng akibatkan reaksireaksi yang
melibatkan NO dan N02. Reaksireaksi tersebut disebut dengan siklus
fotolitik N02 dan merupakan akibat langsung dari interaksi antara sinar
matahari dengan N02.

Gambar 4.3 Siklus Fotolitik N02
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Tahapan reaksi sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 4.3
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) N02 mengabsorbsi energi dalam bentuk sinar ultraviolet dari

matahari.
2) Energi yang diabsorbsi tersebut digunakan  untuk memecah

molekul-molekul NO dan atomatom oksigen (O). Atom oksigen
yang terbentuk sangat reaktif.

3) Atomatom O akan bereaksi dengan oksigen di atmosfir (O2),
membentuk ozon (O3) yang merupakan polutan sekunder.

4) Ozon akan bereaksi dengan NO membentuk N02 dan 02 sehingga
reaksi menjadi lengkap.

Pengaruh dari siklus tersebut diatas adalah terjadinya  siklus
N02 secara cepat, dan jika tidak terdapat reaktan lainnya di atmosfir,
siklus tersebut tidak akan berpengaruh. Konsentrasi NO dan N02 di
udara tidak akan berubah karena O3 dan NO akan terbentuk dan
hilang dalam jumlah yang seimbang.

Reaksi  yang  mungkin  mengganggu  siklus fotolitik  tersebut
adalah jika terdapat hidrokarbon   yang sering dihasilkan
bersamasama dengan sumber NOx, Hidrokarbon akan berinteraksi
sedemikian rupa sehingga siklus tersebut menjadi tidak seimbang,
sehingga NO akan diubah menjadi N02 dengan kecepatan yang lebih
tinggi daripada desosiasi N02 menjadi NO dan O.  Keadaan ini
mengakibatkan terkumpulnya ozon di atmosfir.

Konsentrasi  NOx di  udara dalam suatu  kota bervariasi
sepanjang hari, tergantung dari  adanya  sinar matahari dan aktivitas
kendaraan.  Perubahan konsentrasi NOx berlangsung sebagai berikut:
1) Sebelum  matahari  terbit,  konsentrasi  NO  dan  N02 tetap stabil

pada konsentrasi sedikit lebih tinggi dari konsentrasi minimumnya
sehari hari.
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2) Segera setelah aktivitas manusia meningkat (jam 6-8 pagi)
konsentrasi NO meningkat karena meningkatnya aktivitas lalu
lintas kendaraan bermotor.

3) Dengan terbitnya matahari yang memancarkan sinar ultraviolet,
konsentrasi N02 dapat mencapai 0,5 ppm.

4) Konsentrasi ozon meningkat dengan menurunnya konsentrasi NO
sampai kurang dari 0,1  ppm.

5) Jika  intensitass sinar matahari menurun pada sore hari (jam 5   8
sore), konsenrrasi NO meningkat kembali.

Berdasarkan kecepatan emisi NO dapat diketahui bahwa waktu
tinggal rata- rata N02 di atmosfir kira-kira  3 hari, sedangkan waktu
tinggal NO ratarata 4 hari. Dari waktu tinggal ini dapat diketahui
bahwa prosesproses alami, termasuk reaksi  fotokimia, mengakibatkan
hilangnya  NO  tersebut,  Produk  akhir dari pencemaran NOx dapat
berupa asam nitrat yang kemudian diendapkan sebagai garamgaram
nitrat di dalam air hujan atau debu.

Mekanisme utama pembentukan asam nitrat dari N02 di
atmosfir masih terus dipelajari. Salah satu reaksi di bawah ini diduga
juga terjadi di atmosfir, tetapi peranannya mungkin sangat kecil dalam
menentukan jumlah asam nitrat di atmosfir, Reaksi tersebut adalah:

2 N02 + H20  HN03 + HNO2, atau
3 N02 + H20  2 HN03 + NO

Kemungkinan lain, pembentukan HN03 di dalam udara
tercemar adalah menyangkut reaksi dengan ozon. Pada konsentrasi
NO2 maksimum, O3 memegang  peranan  penting,  dan
memungkinkan  terjadi  tahaptahap  reaksi sebagai berikut:
O3 + NO2  NO3 + O2

NO3 + NO2  N2O5

N2O5 + H2O  2 HNO3
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Kedua bentuk NOx, yaitu NO dan NO2,   sangat berbahaya
terhadap manusia. Hasil  penelitian  aktivitas mortalitas kedua
komponen tersebut  menunjukkan bahwa NO2 empat kali 1ebih
beracun  dibandingkan NO.  Selama  ini belum pernah ada laporan
terjadinya keracunan NO yang mengakibatkan kematian. Pada
konsentrasi normal yang dijumpai di atmosfir, NO tidak mengakibatkan
iritasi dan tidak berbahaya, tetapi pada konsentrasi udara ambien yang
normal NO dapat mengalami oksidasi menjadi NO2 yang lebih beracun.
NO2 bersifat racun, terutama terhadap paruparu. Pemberian sebanyak
5 ppm NO2 selama 10 menit terhadap manusia mengakibatkan sedikit
kesulitan dalam bernafas.

Penelitian dan pengembangan untuk mengontrol pencemaran
NO, teruama ditujukan pada dua macam metode kontrol, yaitu:
1) Modifikasi pembakaran untuk menurunkan jumlah NOx yang

dihasilkan.
2) Menghilangkan NOx dari gas buang.

Dalam hal ini perlu diperhatikan faktor faktor yang
mempengaruhi pembentukan NOx dalam bentuk NO yaitu:
1) Suhu pembakaran,
2) Adanya faktor kelebihan udara (excees air),
3) Waktu tinggal reaktanreaktan pada suhu pembakaran tersebut.

Suhu pembakaran yang lebih tinggi menghasilkan lebih banyak
NOx. Rasio udara-bahan bakar yang lebih tinggi (kelebihan udara) akan
menghasilkan NOx lebih   sedikit,   tetapi   kelebihan   udara pada
konsentrasi tertentu akan mengencerkan gasgas pembakaran sehingga
menghasilkan suhu pembakaran yang lebih  rendah,  dan  akibatnya
akan  terjadi  penurunan  konsentrasi NOx. Dengan prinsip ini maka
beberapa cara telah dilakukan untuk mengurangi konsentrasi NOx

yang diproduksi selama pembakaran, misalnya dengan pembakaran
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dua tahap, resirkulasi gas buang, dan melakukan injeksi  dengan
uap/air.

Pada metode pembakaran dua tahap, sebagian bahan bakar
dibakar dengan udara dalam jumlah stoikiometrik lebih rendah dari
yang tersedia, sehingga oksigen yang tersedia tidak  berlebih dan
mengurangi produksi NO. Pada tahap kedua, pembakaran dilanjutkan
setelah injeksi  udara ke dalam campuran.

Dengan menghilangkan panas di antara kedua tahapan tersebut,
suhu di mana pembakaran  terjadi pada keadaan kelebihan udara
menjadi  lebih rendah, sehingga konsentrasi NO yang terbentuk juga
berkurang.

Resirkulasi gas buang kembali ke ruang bakar akan
menurunkan suhu api dan menurunkan konsentrasi oksigen yang
tersedia. Kedua hal ini mengakibat kan penurunan produksi NOx Uap
air atau air yang diinjeksikan ke dalam ruang bakar juga dapat
menurunkan suhu api dan mengurangi produksi NOx, Injeksi dengan
air  lebih  sering  dilakukan  daripada  dengan  uap air  karena  mudah
tersedia, biayanya murah dan pengaruh pendinginannya lebih besar.

Menghilangkan NOx dari gas buang terutama dilakukan dengan
mengguna kan  reakior  katalitik  atau sistem  absorbsi.  Penggunaan
katalis untuk mengubah NOx kembali menjadi N2 merupakan
pemecahan masalah dalam mengatasi emisi NOx dari kendaraan
bermotor. Suatu katalis yang baik sekaligus dapat memecahkan
beberapa masalah pencemaran udara, misalnya yang diakibatkan oleb
emisi CO,  HC dan NOx dari kendaraan bermotor. Pada sistem tersebut,
suatu katalis pengoksidasi dibutuhkan untuk mengubah CO dan HC
menjadi CO2 dan air, sedangkan katalis pereduksi dibutuhkan untuk
mengubah NOx menjadi N2.

Metode  absorbsi  tidak  praktis digunakan untuk melakukan
kontrol produksi NOx dari  kendaraan bermotor, tetapi efektif
digunakan untuk mengadsorbsi gas yang keluar dari cerobong asap
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pabrik. Gas yang keluar dilewatkan adsorber padat atau cair di mana
NOx akan tertahan. Sistem adsorbsi yang mengandung air lebih efektif
digunakan, terutama jika air itu mengandung komponen alkali atau
asam sulfat. Sistem yang telah dikembangkan dapat  menghilangkan
NO2 dan sekaligus sulfur oksida (SO2).

Hidrokarbon dan oksidan fotokimia merupakan komponen
pencemar udara yang berbeda tetapi mempunyai hubungan satu sama
lain. Hidrokarbon merupakan polutan primer karena dilepaskan ke
udara secara langsung dari sumber, sedangkan oksidan fotokimia
merupakan polutan sekunder yang dihasilkan dari reaksi reaksi yang
melibatkan polutan. Sebagian besar oksidan fotokimia berasal dari
reaksireaksi yang melibatkan hidrokarbon, baik secara langsung
maupun tidak langsung. Untuk menghadapi pencemaran hidrokarbon
juga harus mempertimbangkan kemungkinan adanya pencemaran
oksidan fotokimia.

c. Hidokarbon (HC)
Sesuai dengan namanya, komponen hidrokarbon hanya terdiri

dari elemen hidrogen dan karbon. Beriburibu komponen hidrokarbon
terdapat di alam, di mana pada suhu kamar terdapat dalam tiga wujud,
yaitu padat, cair dan gas. Sifar fisik dari masingmasing bentuk
dipengaruhi oleh struktur molekulnya, terutama jumlah atom karbon
yang menyusun molekul hidrokarbon tersebut. Hidrokarbon yang
mengandung 14  atom karbon berbentuk gas pada suhu kamar,
sedangkan yang mengandung 5 atau lebih atom karbon berbentuk cair
atau padat. Semakin tinggi jumlah  atom karbon, semakin cenderung
untuk terdapat dalam bentuk padat. Hidrokarbon yang sering
menimbulkan masalah dalam pencemaran udara adalah yang
berbentuk gas pada suhu normal atmosfir, atau hidrokarbon yang
bersifat sangat  volatil  (mudah  berubah  menjadi  gas)  pada suhu
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tersebut, Kebanyakan komponen tersebut mempunyai struktur yang
sederhana, yaitu yang mengandung ± 12 atom karbon per molekul.   ,

Berdasarkan struktur molekulnya, (HC) hidrokarbon dapat
dibedakan menjadi tiga kelompok:
1) Hidrokarbon alifatik;
2) Hidrokarbon aromatik, dan
3) Hidrokarbon alisiklis.

Molekul hidrokarbon alifatik tidak mengandung cincin atom
karbon,  dan semua  atom  karbon tersusun dalam rantai lurus atau
bercabang. Molekul hidrokarbon aromatik mengandung cincin enam
karbon (cincin benzena), dan setiap  atom  karbon  dalam  cincin
tersebut  hanya  mengandung  satu  atom tambahan, yaitu C  atau H.
Hidrokarbon alisiklis adalah hidrokarbon    yang mengandung
strukrur cincin selain benzena,  Pada Gambar 4.4 ditunjukkan
beberapa contoh hidrokarbon.

Gambar 4.4 Kelompok Hidrokarbon

Adanya hidrokarbon di atmosfir, terutama    metana; berasal
dari sumber-sumber alami, terutama dari proses-proses biologi,
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walaupun  sejumlah  kecil juga dapat berasal  dari aktivitas  geotermal
seperti  sumber  gas alam dan minyak bumi, api alam, dan sebagainya.

Bensin, yang merupakan suatu campuran    komplek antara
hidrokarbon sederhana dengan  sejumlah  kecil  bahan tambahan  non-
hidrokarbon bersifat sangat volatil dan segera menguap
untuk  kemudian terlepas ke udara. Pelepasan   hidrokarbon dari
kendaraan bermotor juga  diakibatkan oleh emisi yang dihasilkan oleh
minyak bakar yang belum terbakar di dalam ruang bakar.

Oksidan fotokimia adalah komponen   atmosfir yang diproduksi
oleh proses fotokimia,    yaitu suatu proses kimia yang membutuhkan
sinar, yang akan mengoksidasi komponen-komponen yang tidak segera
dapat dioksidasi oleh oksigen. Senyawa yang terbentuk merupakan
polutan sekunder yang diproduksi karena adanya  interaksi  antara
polutan  primer dengan  sinar.

Hidrokarbon merupakan komponen yang  berperan  dalam
produksi   oksidan fotokimia, Reapi  ini juga  melibatken siklus fotolitik
NOx. Polutan sekunder yang paling berbahaya yang dihasilkan   oleh
reaksi hidrokarbon dalam siklus tersebut  adalah ozon dan
peroksiasilnitrat, PAN. Ozon  bukan merupakan hidrokarbon, tetapi
konsentrasi O3 diatmosfir yang naik sebagai akibat langsung dari
reaksi hidrokarbon, sedangkan PAN merupakan turunan hidrokarbon.
Walaupun     oksidan fotokimia lainnya juga diproduksi, tetapi
jumlahnya sangat kecil dibanding dengan kedua   oksidan fotokimia
tersebut. Bahaya pencemaran  hidrokarbon bukan disebabkan karena
hidrokarbon    tersebut, melainkan oleh produkproduk reaksi
fotokimia yang melibatkan hidrokarbon.    Hidrokarbon tidak bereaksi
langsung dengan sinar matahari, tetapi sangat reaktif terhadap
komponenkomponen lainnya yang diproduksi secara  fotokimia.
Siklus  fotolitik  N02 menghasilkan beberapa   komponen   yang
bereaksi   langsung dengan hidrokarbon. Siklus N02 melibatkan  tiga
reaksi  sebagai  berikut:
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NO2 + sinar matahari  NO + O
O + O2  O3

O3 + NO  NO2 + O2

Reaksi  netto dari siklus tersebut adalah  siklus cepat dari NO2,
sedangkan ozon  dan  NO  diproduksi dan hilang dalam jumlah yang
seimbang. Campuran produkproduk sebagai   akibat  gangguan
hidrokarbon    di  dalam  siklus  fotolitik NO2 disebut smog fotokimia
(smog= gabungan  asap-kabut) yaitu terdiri dari O3, CO dan PAN serta
komponenkomponen organik  lainnya,  termasuk  aldehide  dan
alkilnitrat.

Hingga saat ini belum ada kejadian yang  menunjukkan bahwa
hidrokarbon pada konsentrasi   udara  ambien  mempunyai   pengaruh
langsung yang merugikan manusia, Beberapa  penelitian terhadap
hewan dan manusia  menunjukkan bahwa hidrokarbon alifatik dan
alisiklis mempunyai pengaruh yang tidak  diinginkan terhadap
manusia  hanya pada  konsentrasi   beberapa ratus  sampai  beberapa
ribu kali lebih tinggi  daripada  konsentrasi  yang terdapat  di atmosfir.

Pada  konsentrasi    kurang   dari  500 ppm,   hidrokarbon tidak
menunjukkan pengaruh    apapun. Pada Tabel 4.3 ditunjukkan tingkat
toksisitas beberapa hidrokarbon aromatik jenuh.  Konsentrasi   yang
berbahaya   tersebut  jauh  di atas ratarata  konsentrasi   normal
hidrokarbon   di daerah  perkotaan, yaitu  sekitar  3,2 ppm untuk
metana  dan 0,03  0,1 ppm untuk hidrokarbon   lainnya,

Hidrokarbon aromatik lebih berbahaya   dibandingkan dengan
kedua jenis hidrokarbon   lainnya.  Uapnya  lebih  iritatif  terhadap
membran mukosa, dan luka di bagian  dalam  dapat  terjadi  jika
menghisap uap komponen aromatik. Namun demikian pada
konsentrasi kurang dari 25 ppm,   zat  tersebut   biasanya   tidak
berpengaruh.
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Oksidan fotokimia masuk ke dalam tubuh sebagai bagian dari
udara. Selain itu oksidan fotokimia juga dapat menyebabkan iritasi
mata, Beberapa gejala dapat diamati pada manusia yang diberi
perlakuan kontak dengan ozon. Tidak dijumpai pengaruh apapun pada
konsentrasi ozon sampai 0,2 ppm, dan pada kosentrasi  0,3  ppm  mulai
terjadi  iritasi  terhadap  hidung  dan  tenggorokan. Kontak dengan
ozon pada konsentrasi 1,0 sampai 3,0 ppm selama 2 jam dapat
mengakibatkan pusing berat dan kehilangan koordinasi saraf pada
orangorang yang sensitif. Kontak dengan ozon pada konsentrasi
sekitar 9,0 ppm selama beberapa waktu mengakibatkan edema
pulmonari pada kebanyakan orang.

Tabel 4.3 Toksisitas dua macam hidrokarbon  aromatik
Hidrocarbon Konsentrasi

(ppm)
Pengaruh

Benzena (C6H6) 100

3.000

7.500

20.000

 Iritasi membran mukosa
 Lemas setelah ½-1 jam
 Pengaruh berbahaya setelah ½-

1 jam
 Kematian setelah 5-10 menit

Toluena (C7H8) 200

600

 Sedikit pusing, lemah dan
berkunang-kunang setelah 8
jam

 Kehilangan koordinasi, bola
mata

Ozon dapat mengakibatkan kerusakan kimia pada beberapa
bahan tenentu, seperti organik polimer, termasuk karet serta tekstil
alami dan sintetis. Konsentrasi  ozon  pada  udara  ambien
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kadangkadang  sudah  cukup  untuk  merusak bahanbahan tersebut.
Dua macam reaksi yang terjadi karena pengaruh ozon terhadap
berbagai bahan adalah:
1) Pemecahan  ikatan karbon sehingga atomatom karbon yang

terdapat pada polimer panjang tersebut jadi  terpecahpecah.
Akibatnya, bahan menjadi lebih cair dan kekuatan lenturnya hilang.

2) Terbentuk ikatan silang pada rantai karbon sehingga terbentuk
ikatanikatan baru  di  antara  rantai  karbon  yang  pararel.
Akibatnya, bahan  menjadi kurang elastis dan lebih rapuh.

Ozon dan PAN merupakan polutan sekunder. Oleh karena itu
kontrol terhadap polutan tersebut tergantung dari kontrol terhadap
prekusor primer, yaitu hidrokarbon dan nitrogen oksid. Ada empat
macam teknik untuk melakukan kontrol  terhadap emisi  hidrokarbon
dari  sumbemya,   yaitu  insinerasi, adsorbsi, absorbsi dan kondensasi.

Dua macam   alat  insenerasi   telah  digunakan.   Yang  pertama
menggunakan api untuk  oksidasi  lengkap  hidrokarbon   menjadi  C02

dan air, di mana efisiensi penghilangan   hidrokarbon   sangat  tinggi.
Alat  yang  kedua  menggunakan katalis, sehingga oksidasi
hidrokarbon   lengkap  dapat  terjadi  pada  suhu lebih rendah  dari alat
pertama.

Pada  metode adsorbsi, gasgas  buang  dilewatkan pada  bed
yang  terdiri  dari adsorber granular yang  terbuat   dari  karbon aktif
Uap  hidrokarbon   diadsorbsi pada permukaan  karbon  dan tetap
tinggal  pada karbon  tersebut  sampai  kemudian dihilangkan dengan
melewatkan     uap    melalui sistem tersebut. Uap dan hidrokarbon
kemudian    dikondensasi    menjadi    cairan,   dan   hidrokarbon dapat
diperoleh kembali untuk  penggunaan   selanjutnya.

Pada   metode    absorbsi,    caranya   hampir    sama dengan
metode adsorbsi. Bedanya, gasgas buangan   mengalami    kontak
dengan   cairan   di  mana hidrokarbon akan larut atau tersuspensi.
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Kontak  antara  gasgas  buangan  dengan  cairan absorbsi  biasanya
terjadi  di dalam  kolom  atau menara  yang tinggi.

Metode kondensasi dilakukan  berdasarkan   kenyataan  bahwa
pada suhu yang cukup   rendah   hidrokarbon akan mengalami
kondensasi menjadi   cairan. Jadi, gasgas buangan   dilewatkan
melalui   permukaan bersuhu rendah, dan cairan hidrokarbon yang
terkondensasi akan tetap tinggal  dan dapat dikumpulkan.

Masalah pembersihan hidrokarbon yang    belum terbakar dari
saluran pembuangan hampir  sama  dengan  yang  dilakukan
terhadap  NO  dan CO karena ketiga polutan tersebut terjadi
bersamaan di dalam  saluran  buang.   Metode  yang dilakukan
terhadap CO dapat digunakan untuk    hidrokarbon karena CO2

merupakan produk  akhir yang diinginkan dari pembakaran CO dan
hidrokarbon melalui  reaksi  sebagai  berikut:

Pembakaran
Hidrokarbon  C02  + H2O

Pembakaran
CO  CO2

d. Sulfur Oksida   (SO2)
Pencemaran oleh sulfur oksida terutama  disebabkan   oleh  dua

komponen   gas yang  tidak   berwarna,   yaitu   sulfur  dioksida (SO2)
dan  sulfur trioksida (SO3). Kedua jenis  gas ini dikenal  dengan  SOx.
Sulfur  dioksida mempunyai   karakteristik bau  yang  tajam  dan tidak
terbakar   di udara,  sedangkan   sulfur  trioksida  merupakan
komponen  yang tidak reaktif. Pembakaran bahanbahan   yang tidak
mengandung sulfur akan menghasilkan    kedua bentuk sulfur  oksida,
tetapi jumlahnya relatif  tidak  dipengaruhi oleh  jumlah oksigen yang
tersedia.   Walaupun   udara tersedia  dalam jumlah  cukup,  SO2 selalu
terbentuk   dalam jumlah   besar. Jumlah SO3 yang terbentuk
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dipengaruhi oleh   kondisi   reaksi,   terutama suhu, dan bervariasi  dari
1 sampai  10% dari total SO.

Mekanisme pembentukan SOx dapat dituliskan dalam dua tahap
reaksi sebagai  berikut:

S + O2  SO2

2 SO2 + O2 2 SO3

SO3 biasanya diproduksi dalam jumlah   kecil selama
pembakaran, disebabkan reaksi pembentukan SO3 berlangsung sangat
lambat dan pada suhu yang relatif rendah (200 °C), tetapi  kecepatan
reaksi akan meningkat dengan meningkatnya suhu.

Adanya SO3 di udara dalam bentuk gas hanya  mungkin  jika
konsentrasi   uap air  sangat  rendah. Jika uap air terdapat  dalam
jumlah cukup,  biasanya SO3 dan air akan segera bergabung
membentuk   droplet asam sulfas,  H2SO4 dengan  reaksi sebagai
berikut:

SO3 + H2O  H2SO4

Oleh  karena  itu  komponen normal yang  terdapat di dalam
atmosfir bukan SO3 melainkan    H2SO4. Tetapi jumlah H2SO4 atmosfir
temyata    lebih tinggi daripada yang dihasilkan dari emisi  SO3. Hal ini
menunjukkan bahwa  produksi H2SO4 juga berasal dari
mekanismemekanisme      lainnya. Setelah berada di atmosfir, sebagian
SO2 akan  diubah  menjadi SO3 (kemudian   menjadi   H2SO4) oleh
prosesproses fotolitik dan katalitik. Jumlah SO2 yang teroksidasi
menjadi SO3 dipengaruhi   beberapa   faktor,  termasuk  jumlah  air
yang tersedia, intensitas, waktu  dan distribusi spektrum   sinar
matahari,   dan jumlah  bahan katalitik  yang tersedia.
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Hanya sepertiga dari jumlah sulfur yang  terdapat di atmosfir
merupakan hasil dari  aktivitas manusia, dan kebanyakan dalam
bentuk SO2. Dua per tiga dari  jumlah sulfur di atmosfir berasal dari
berbagai sumber alam, seperti volkano, dan terdapat   dalam bentuk
H2S dan oksida. Gas H2S diproduksi oleh pembusukan bahan organik,
letusan gunung  berapi, dan sedikit akibat industri. Jumlah SO2 karena
oksidasi H2S adalah 80%.

Sedangkan 20% sisanya adalah hasil ulah manusia dari
penggunaan bahan bakar yang mengandung belerang, pencairan
logam nonferro,  kilang minyak.

Dari sejumlah 20 % tersebut, 16% di antaranya diakibatkan
oleh pembakaran   zatzat yang  mengandung   belerang  seperti
minyak  bumi dan batubara. lndustri  peleburan baja merupakan
industri  terbesar yang menghasilkan SOx. Hal ini  disebabkan karena
berbagai elemen  yang  penting  secara  alami terdapat dalam bentuk
logam sulfida, misalnya  tembaga  (CuFeS2 dan Cu2S), seng (ZnS),
merkuri (HgS) dan  timbal  (PbS).  Di samping  itu sulfur merupakan
kontaminan yang tidak   dikehendaki di dalam logam, dan biasanya
lebih   mudah untuk menghilangkan sulfur dari  permukaan logam
yang kasar daripada menghilangkannya dari  produk metal  yang  lain.
Beberapa reaksi yang terjadi jika logam dipanaskan  adalah  sebagai
berikut:

2ZnS + 3O2  2ZNO + 2SO2

2PbS + 303  2PbO + 2SO2

Dalam produksi tembaga, penanganan   CuzS mengakibatkan
terbentuknya   metal melalui reaksi sebagai berikut

Cu2S + O2  2Cu + SO2
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Oleh karena itu SO2 secara rutin  diproduksi  sebagai produk
sampingan dalam industri metal dan sehagian akan terdapat di
atmosfir.

. Perbandingan antara konsentrasi H2SO4 dan SO2 dipengaruhi
oleh beberapa faktor, di antaranya adalah:
1) Jumlah  uap air di udara,
2) Selang waktu di mana  kontaminan  sulfur terdapat  di udara,
3) Jumlah partikel katalirik yang terdapat di udara,
4) Intensitas sinar matahari,
5) Jumlah pengendapan.

SO2 jika bereaksi  dengan kabut  yang  berisi  uap  air akan
membentuk asam sulfat. Kedua zat ini  berbahaya bagi kehidupan
manusia, disamping  juga menimbulkan korosi pada logam. Senyawa
belerang tersebut  juga mengancam kehidupan di air karena
mengakibatkan pH air menjadi  rendah.  Organisme  yang hidup
dalam  air  akan mati jika  pH  terlalu  rendah  (pH  < 4,0).  Senyawa
H2SO3 dan H2SO4 juga merusak setiap permukaan logam (misalnya rel
kereta api, kendaraan, pagar balaman   rumah), bahkan dapat merusak
batubatuan.,  granit, SO2 juga mengakibatkan berubahnya   warna
benda dan kerapuhan, misalnya barangbarang dari plastik, karet,
kertas, dan sebagainya

Akibat utama polutan SOx terhadap   manusia adalah terjadinya
iritasi pada sistem    pernafasan. Dalam Tabel 3.4 ditunjukkan
konsentrasi SOx yang berpengaruh terhadap   manusia. Beberapa hasil
penelitian   menunjukkan   bahwa iritasi pada tenggorokan terjadi pada
konsentrasi SO2 sebesar 5 ppm atau lebih, bahkan pada beberapa
individu yang sensitif, iritasi terjadi pada konsentrasi I  2 ppm. SO2

dianggap polutan yang berbahaya bagi kesehatan   terutama terhadap
manusia usia lanjut dan penderita yang mengalami penyakit kronis
pada sistem pemafasan dan kardiovaskular. lndividu dengan gejala
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tersebut sangat sensitif jika  kontak  dengan  SO2, walaupun  dengan
konsentrasi  yang  relatif  rendah, misalnya 0,.2 ppm atau lebih.

Laju korosi beberapa jenis logam, terutama besi, baja dan seng
dirangsang pada kondisi lingkungan yang terkontaminasi SO2, di
samping beberapa jenis partikel, kelembaban udara yang tinggi dan
suhu juga berperan penting dalam proses korosi tersebut. Konsentrasi
H2SO4 yang tinggi  sebagai polutan udara dapat  menyerang   berbagai
bahan bangunan terutama yang mengandung karbonat, seperti
marmer, batu kapur, genting dan batu. Karbonat di dalam
bahanbahan tersebut akan diubah menjadi sulfat yang larut di dalam
air. Bahan tersebut menjadi berlubanglubang dan merapuh karena
sulfat yang larut dapat terbawa oleh air hujan. Reaksi yang terjadi
adalah sebagai berikut:

CaCO3 (batukapur) + H2SO4 CaSO4 + CO2 + H2

Tabet 4.4 Pengaruh S02 terhadap manusia
Konsentrasi
(ppm)

Pengaruh

3-5 Jumlah minimum yang dapat dideteksi dari baunya
8-12 Jumlah minimum yang segera mengakibatkan iritasi

pada tenggorokan
20 Jumlah minimum yang mengakibatkan iritasi pada

mata, segera mengakibatkan batuk.
Jumlah maksimum yang diperkenankan untuk kontak
dalam waktu lama

50-100 Jumlah maksimum yang diperkenankan untuk kontak
dalam waktu 30 menit

400-500 Berbahaya walaupun kontak secara singkat
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Beberapa metode dapat digunakan untuk mengurangi dan
mengendalikan emosi SO2. Diantaranya adalah sebagai berikut:
1) Penggunaan bahan bakar bersulfur rendah.
2) Substitusi sumber energi lain untuk bahan bakar.
3) Menghilangkan sulfur dari bahan bakar sebelum pembakaran.
4) Menghilangkan SOx dari gas buang.

Penggunaan bahan bakar bersulfur rendah mungkin dapat
dilakukan, tetapi yang pasti biaya penggunaan  bahan bakar lebih
mahal dibanding yang bersulfur tinggi karena bahan bakar bersulfur
tinggi nilai kalornya lebih tinggi sehingga jumlah bahan bakar
bersulfur tinggi yang digunakan jumlahnya lebih sedikit, biaya
pemakaian dan transportasi baban bakar menjadi lebih rendah.

Untuk menghilangkan sulfur dari bahan bakar sebelum proses
pembakaran membutuhkan beberapa  perlakuan, tergantung  dari
baban  bakar  dan bentuk sulfur di dalamnya. Sulfur terdapat dalam
tiga bentuk, yaitu; pirit, komponen organik dan sulfat. Sulfat pada
umumnya dijumpai dalam kuantitas yang kecil dan tidak menimbulkan
masalah. Sulfur organik terikat pada molekul yang merupakan bagian
dari batuarang dan tidak  dapat dihilangkan tanpa mengubah secara
kimia batuarang tersebut melalui berbagai proses seperti karbonisasi,
liquifikasi, atau  gasifikasi. Sulfur piritik terdapat sebagai partikel
terpisah dan dapat dipisahkan dengan cara fisik seperti penggilingan
yang dilanjutkan dengan pembilasan/pencucian. Cara fisik tersebut
dapat mengurangi kandungan sulfur pirit sampai setengahnya dalam
satu kali  operasi, tetapi untuk batuarang bersulfur tinggi (24 %)
dibutuhkan proses beberapa tabap sehingga biayanya menjadi  mahal.

Menghilangkan SO2 dari  gas buang juga merupakan salah satu
cara untuk mengatasi pencemaran SOx.  Dalam Gambar 3.5
ditunjukkan suatu adsorber untuk melakukan pengendalian polutan
dari gas buang.
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Salah satu cara lain yang dapat dilakukan untuk menghilangkan
SO2 dari gas buang adalah dengan injeksi batu kapur ke dalam zona
pembakaran sehingga bereaksi dengan S02 membentuk garam sulfat
melalui reaksi sebagai berikut:

.   2CaCO3 + 2SO2 + O2  .2CaSO4 + 2CO2

Permasalahan yang dihadapi pada metode ini adalah
terbentuknya bahan buangan yang cukup tinggi dalam bentuk CaSO4

padat, batu kapur yang tidak bereaksi dan abu yang harus dibuang.
Beberapa industri peleburan baja menggunakan sistem oksidasi
katalitik untuk mengubah gas SO2 menjadi larutan asam sulfat yang
agak kuat (70-80%). Gas dilewatkan melalui suatu katalis dan beberapa
kondensor untuk memproduksi asam. Dalam beberapa industri, asam
yang dihasilkan akan digunakan sendiri, tetapi pada industri yang lain
asam yang dihasilkan dapat dijual.

Gambar 4.5
Adsorber untuk pengendalian
polutan gas
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e. Partikel
Polutan udara, di samping berwujud gas, ada pula yang

berbentuk partikel partikel kecil padat dan droplet cairan yang
terdapat dalam jumlah cukup besar di udara. Berbagai jenis polutan
partikel dan bentuknya yang terdapat di udara ditunjukkan dalam
Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Berbagai  komponen  partikel  dan bentuk  umum yang
terdapat  diudara.

Komponen Bentuk
Besi Fe2O3; Fe3O4

Magnesium MgO
Kalsium CaO
Aluminium Al2O3

Sulfur SO2

Titanium TiO2

Karbonat CO3
-

Silikon SiO2

Posfor P2O5

Kalium K2O
Natrium Na2O
Lain-lain

Sifat fisik partikel yang terpenting adalah dimensinya yang
berkisar antara 2.104 sampai sekitar 500 mikron. Dalam kisaran
dimensi tersebut umur partikel bentuk suspensi di udara antara
beberapa detik sampai beberapa bulan. Umur partikel tersebut
dipengaruhi oleh kecepatan pengendapan (velositas) yang ditentukan
oleh dimensi dan densitas partikel serta aliran (turbulensi) udara.
Menurut Stocker dan Seager,  partikel dengan diameter 0,I mikron akan
mengendap dengan velositas 8.10-5 cm/detik, sedangkan yang memiliki
diameter 1000 mikron akan mengendap dengan velositas 390 cm/detik.
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Jadi kenaikan diameter sebesar 104 kali akan mengakibatkan kecepatan
pengendapan 6.106 kalinya.

Sifat partikel lainnya yang penting adalah sifat optisnya. Partikel
yang memiliki diameter kurang dari 0,I mikron sedemikian kecilnya
dibandingkan dengan panjang gelombang sinar  sehingga
partikelpartikel tersebut dapat mempengaruhi sinar dan
mengakibatkan terjadinya refraksi (pembiasan) sinar. Partikel yang
berukuran jauh 1ebih besar dari  I mikron, jauh  lebih besar dari
panjang gelombang sinar tampak, merupakan objek makroskopik yang
menyebarkan sinar sesuai dengan penampang lintang partikel tersebut.
Sifat optis ini penting dalam penentuan pengaruh  partikel atmosfir
terhadap radiasi dan visibilitas energi matahari.

Berbagai proses alami, misalnya letusan volkano, penyebaran
debu serta tanah oleh angin mengakibatkan penyebaran partikel kw
atmosfir. Di samping itu aktivitas manusia juga berperan dalam
penyebaran partikel, misalnya dalam bentuk partikelpartikel debu dan
asbes dari bahan bangunan, abu terbang (fly-ash) dari proses
peleburan baja, dan asap dari proses pembakaran tak sempuma
terutama dari batuarang. Sumber partikel yang utama adalah
pembakaran bahan bakar dari sumbernya diikuti oleh prosesproses
dalam industri.

Partikel berpengaruh terhadap tanaman terutama karena
bentuk debunya, di mana debu tersebut jika bergabung dengan uap air
atau air hujan (gerimis) akan membentuk kerak yang tebal pada
permukaan daun yang tidak dapat dibilas oleh air hujan kecuali
dengan menggosoknya. Lapisan  kerak tersebut akan mengganggu
berlangsungnya proses fotosintesis pada tanaman karena menghambat
masuknya sinar matahari ke permukaan daun dan mencegah adanya
pertukaran C02 dengan atmosfir. Akibatnya, pertumbuhan tanaman
akan  terganggu.
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Polutan  tersebut  akan   berpengaruh  pada manusia jika
polutan partikel tersebut masuk ke dalam tubuh manusia melalui
sistem pemafasan. Faktor yang paling berpengaruh terhadap sistem
pemafasan terutama adalah dimensi partikel karena dimensi partikel
yang akan menentukan seberapa  jauh penetrasi partikel ke dalam
sistem  pemafasan.  Sistem pemafasan memiliki beberapa sistem
pertahanan yang mencegah masuknya partikel partikel tersebut ke
dalam paru paru, baik polutan tersebut berbentuk padat maupun cair.
Bulu hidung mencegah masuknya partikelpartikel berdimensi besar,
sedangkan partikelpartikel dengan dimensi lebih kecil akan dicegah
masuk oleh membran mukosa yang terdapat di sepanjang sistem
pemafasan dan merupakan permukaan di mana partikel akan melekat.

Partikelpartikel yang masuk dan tinggal di dalam paruparu
mungkin berbahaya bagi kesehatan manusia karena tiga hal penting,
yaitu:
1) Partikel tersebut mungkin beracun  karena sifat kimia dan fisiknya.
2) Partikel tersebut mungkin bersifat inert (tidak bereaksi), tetapi jika

tinggal di dalam saluran pernafasan dapat mengganggu
pembersihan bahanbahan lain yang berbahaya.

3) Partikelpartikel tersebut mungkin membawa molekulmolekul gas
yang berbahaya, baik dengan mengabsorbsi atau mengadsorbsi
sehingga molekul molekul gas tersebut dapat mencapai dan
tinggal di bagian paruparu yang sensitif.

Partikelpartikel yang terdapat di udara juga dapat
mengakibatkan berbagai kerusakan pada berbagai bahan. Jenis dan
tingkat kerusakan yang terjadi tergantung pada komposisi kimia dan
sifat fisik partikel tersebut. Kerusakan pasif terjadi jika  partikel
menempel atau mengendap pada bahan bahan yang terbuat  dari
tanah  sehingga  harus  sering dibersihkan. Proses pembersihan
acapkali mengakibatkan cacat pada permukaan benda benda dari
tanah tersebut. Kerusakan kimia terjadi jika partikel yang melekat
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bersifat korosif atau partikel tersebut membawa komponen lain yang
bersifat korosif. Logam biasanya tahan terhadap korosi di dalam udara
kering atau di udara bersih yang hanya mengandung sedikit uap air.
Adanya komponen yang mengandung sulfur pada partikel dapat
merangsang terjadinya korosi pada logam. Peran partikel dalam
percepatan korosi adalah karena partikel dapat berfungsi sebagai inti di
mana uap air dapat mengalami kondensasi sehingga gas yang terserap
oleh partikel akan terlarut di dalam droplet air yang terbentuk.

Partikel yang terdapat di atmosfir juga  berpengaruh terhadap
jenis dan jumlah radiasi  solar yang dapat mencapai permukaan bumi.
Pengaruh ini disebabkan  oleh  penyebaran  dan  absorbsi  sinar  oleh
partikel, Salah satu pengaruh utamanya adalah penurunan visibilitas.
Sinar yang melalui objek ke pengamat akan diabsorbsi dan disebarkan
oleh partikel sebelum mencapai pengamat  sehingga  intensitas  sinar
yang  diterima  dari objek dan dari latar belakangnya akan berkurang.
Akibatnya, perbedaan antara kedua intensitas sinar tersebut hilang
sehingga keduanya (objek dan latar belakangnya) menjadi kurang
kontras  dan kabur.  Penurunan visibilitas ini dapat membahayakan,
misalnya pada saat mcngendarai kendaraan atau pesawat terbang.

Teknologi untuk mengendalikan emisi partikel semuanya
didasarkan pada penangkapan partikel sebelum dilepaskan ke atmosfir.
Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut dipengaruhi
oleh dimensi partikel. Beberapa alat yang  digunakan  untuk  tujuan
tersebut  di  antaranya  adalah  sistem  ruang pengendap gravitas,
kolektor siklon, penggosok/sikat basah (Wet Scrubber) dan presipitator
elektrostatik (Gambar 4.6).

Pada ruang pengendap  gravitas (Gambar 4.6.a), aliran gas
dilewatkan ke dalam ruangan yang cukup besar sehingga velositas gas
akan menurun dan waktu tinggal di dalam ruangan tersebut cukup
lama untuk mengendapkan debu ataupun  droplet.  Ruangan  tersebut
biasanya  berbentuk  tangki rectangular horisontal. Partikel dengan
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dimensi >50 mikron biasanya dapat dibersihkan dengan cara ini, tetapi
untuk partikel yang terlalu kecil, alat ini tidak praktis.

Sistem kolektor siklon (Gambar 4.6.b) digunakan berdasarkan
kenyataan bahwa  aliran  gas  yang  berbentuk  spiral  berputar  akan
menghasilkan gaya senirifugal terhadap pertikel tersuspensi sehingga
partikel terdorong keluar dari aliran gas ke dinding tabung kolektor di
mana partikel dikumpulkan.

Sistem presipitator elektrostatik didasarkan pada kenyataan
bahwa partikel yang  bergerak melalui suatu bagian yang mempunyai
potensial  elektrostatik tinggi mempunyai tendensi untuk bermuatan, di
mana partikelpartikel tersebut kemudian akan tertarik ke bagian lain
yang muatannya berlawanan, di mana partikel tersebut kemudian akan
mengumpul. Dua macam presipitator elektrostatik yang telah
dikembangkan, yaitu tipe lempengan dan tipe tabung. Tipe lempengan
(Gambar 3.6.c) terdiri dari beberapa lempeng logam dengan potensial
listrik  tinggi  mempunyai muatan yang  berlawanan  di mana kawat
bertegangan tinggi (30-60 KV) direntangkan di laluan aliran gas
antara dua lempengan plat  yang dibunikan (grounded), sehingga
partikel partikel yang berada di dalam gas mendapat muatan dari
kawat yang bermuatan negatif dan kemudian tertarik ke lempengan
plat yang dibumikan. Untuk merontokkan partikel partikel yang
terkumpul secara periodik diketok dengan peluru baja yang
ditembakkan dengan elektromaknetik.

Gambar 4.6 Beberapa alat pengendali emisi partikel
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Pada tipe tabung, suatu logam/kawat bermuatan tinggi
ditempatkan di dalam suatu  tabung  yang   dihubungkan  dengan
tanah  atau  diberi muatan yang berlawanan sehingga mengakibatkan
partikel tertarik dan mengumpul pada dasar ruangan atau pada dasar
tabung.

Alat pembersih yang menggunakan cairan (biasanya air) untuk
menghilangkan kontaminan padatan, cairan atau gas, disebut dengan
sikat penggosok basah (wet scrubber). Salah satu bentuk dari peralatan
ini adalah menara semprot sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.7.

Gambar 4.7 Diagram menara semprot
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2. Pencemar Udara Sekunder
Pencemar udara sekunder adalah semua pencemar di udara yang

sudah berubah karena reaksi  tertentu antara dua atau lebih
kontaminan/polutan.

Umumnya polutan sekunder tersebut merupakan hasil antara
polutan primer dengan polutan lain yang ada di udara. Reaksireaksi yang
menimbulkan polutan sekunder diantaranya adalah   reaksi  fotokimia dan
reaksi oksida katalis. Pencemar sekunder yang terjadi melalui reaksi
fotokimia, misalnya oleh pembentukan ozon, yang terjadi antara
molekulmolekul hidrokarbon yang ada di udara dengan NOx melalui
pengaruh sinar ultraviolet dari matahari. Sebaliknya pencemar sekunder
yang terjadi melalui reaksireaksi oksida katalis diwakili oleh
polutanpolutan berbentuk oksida gas yang terjadi di udara karena adanya
partikel partikel logam di udara yang berfungsi sebagai katalisator.

Di dalam udara atmosfir normal, ozon berada dalam jumlah yang
relatif kecil. Sebagai pencemar sekunder, ozon (dan senyawasenyawa
peroksida) merupakan hasil reaksi fotokimia antara NO2 dengan
hidrokarbon. Di udara akan  lebih  banyak  menyerap  sinar  ultraviolet
dan  atau sinarsinar dalam spektrum matahari yang mempunyai panjang
gelombang cahaya tampak (visible rays) mendekati gelombang ultraviolet.
Sebaliknya NO2 mengurangi penyerapan sinar sinar tampak yang
memiliki panjang gelombang yang panjang. Oleh sebab itu gas NO2 di
udara akan mengesankan wama coklat kemerahan dan di udara gas
tersebut mengalami reaksi fotokimia, yang disebut foto desosiasi.

Untuk mengadakan desosiasi baik terhadap NO maupun NO2

sangat dibutuhkan energi matahari terutama yang memiliki panjang
gelombang pendek. Energi yang dibutuhkan dari matahari ± 72 KCal/gram
molekul pada suhu 25°C. Reaksi desosiasi yang terjadi disebut dengan
photolitic cycle, di mana bagannya ditunjukkan pada Gambar 4.8.
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Gambar.4.8 Photolytic Cycle Oksida Nitrogen

C. Wujud Fisik dan Kimia Pencemar Udara
Berdasarkan wujud fisiknya, pencemar udara dibedakan menjadi gas

dan, partikel.   Partikel merupakan bendabenda padat/cair yang dimensinya
sedemikian kecilnya sehingga memungkinkannya melayang di udara. Bentuk
bentuk khusus dari partikel dalam hubungannya dengan pencemaran udara
dibedakan menjadi:
1. Mist (kabut) merupakan partikel cair yang  berada  dalam udara karena

kondensasi uap air, atau otomatisasi cairan ke tingkat dispersi. Otomatisasi
ini terjadi pada penyempotan, pembuihan dan lainlain.

2. Fog (kabut yang padat/tebal), hampir sama dengan mist, tetapi masih dapat
dilihat dengan mata telanjang sekalipun tanpa bantuan visual aid (alat
bantu penglihatan).

3. Smoke (asap) merupakan partikel karbon (padat) yang terjadi dari
pembakaran tidak sempurna sumber sumber pembakaran yang
menggunakan bahan bakar hidrokarbon, dengan ukuran  partikel < 5
mikron.
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.

4. Debu (dust) merupakan partikel padat yang terjadi karena proses mekanis
(pemecahan dan reduksi) terhadap masa padat, di  mana partikel tersebut
masih dipengaruhi oleh gravitasi.

5. Fume adalah partikel padat yang terjadi karena kondensasi dari
penguapan logamlogam cair yang  kemudian disertai secara  langsung
oleh suatu oksidasi di udara. Biasanya terjadi pada pabrikpabrik
pengecoran dan peleburan logam.

Sedangkan berdasarkan wujud kimianya, pencemar udara dibedakan
dalam dua sub kelompok, yaitu sub kelompok partikel/debu dan sub kelompok
gas/uap. Sub kelompok pertama, yaitu golongan partikel/debu, berdasarkan
susunan kimiawinya terbagi lagi menjadi dua, yaitu partikel/debu mineral dan
partikel, debu organik. Untuk mudahnya masingmasing partikel dibedakan
lagi menurut sifat  kelarutannya, yaitu  partikel/debu mineral yang tidak
larut, yang  sama sekali  tidak  dapat dilarutkan dalam zat pelarut baik asam,
basa maupun zat pelarut organik. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah
silika dan asbes.

Sebaliknya partikel/debu mineral yang larut, mempunyai sifat masih
dapat larut di antara bahanbahan pelarut baik asam, basa maupun bahan
organik. Yang dimaksud dengan partikel/debu organik adalah partikel/ debu
yang tersusun dari komponenkomponen utama hidrokarbon, di mana
golongan ini mempunyai dua kemungkinan terhadap sifat kelarutannya, yaitu
larut dalam air (misalnya zat gula), dan yang hanya larut dalam bahan pelarut
organik (misalnya debudebu plastik).

Gas dan uap dibedakan menjadi:
1. Larut dalam air (misalnya, oksigen larut dalam air)
2. Tidak larut dalam air, dibedakan  lagi menjadi:

a. Tidak larut, tetapi bereaksi dengan salah satu  komponen dalam  air itu,
atau

b. Tidak larut, tetapi reaksinya dengan salah satu  komponen dalam air
lambat sekali serta masih mampu larut sedikit sekali (misalnya,
benzena).
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Pembagian di atas ditunjukkan pada Gambar 4.9. Di samping itu masih
dapat dijumpai sejenis gas/uap di dalam suatu media hanya diadsorbsi tetapi
bukan larut, atau  tidak bereaksi dengan salah satu komponen media  tersebut.
Media tersebut terakhir ini disebut adsorben. Contohnya dapat dijumpai pada
senyawasenyawa belerang yang melekat pada permukaan karbon  aktif.

Gambar 4.9 Penggolongan pencemar udara menurut wujud
kimiawinya

D. Mekanisme Pencemaran Udara
Berdasarkan ekologi, udara merupakan salah satu  unsur dari ekosistem

(sistem ekologi) yang luas dan merupakan salah satu dari kelompok
unsurunsur abiotik. Unsurunsur abiotik yang tergolong sebagai salah satu
lingkungan   fisik, di samping  unsur  tanah  dan air yang  kita kenal. Baik
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tanah, air maupun udara dengan  berbagai  unsurunsur lingkungan yang lain
(biotik) terjalin dalam sistem yang luas, yang secara alamiah memiliki
interaksi  yang  kompleks .

Pembebasan suatu kontaminan yang tidak dibatasi, baik kuantitas, lama
berlangsungnya, atau potensialnya,  dapat mengganggu stabilitas dan kualitas
sistem  lingkungan. Dengan kata lain, baru dapat dikatakan terjadi
pencemaran jika  hal tersebut di atas terlampaui. Jelasnya pencemaran
hendaknya dianggap sebagai  akibat dari gangguan stabilitas dan kualitas
lingkungan yang  sudah tidak lagi dalam keadaan  lestari.

Udara sebagai salah satu komponen abiotik lebih dikenal dengan istilah
atmosfir, yang secara imajiner dapat  dibedakan menjadi tiga lapisan udara
(berturutturut dari permukaan bumi) sebagai berikut: Troposfir, Stratosfir
dan Mesosfir. Secara skematis masingmasing lapisan udara tersebut
ditunjukkan pada Gambar 4.10.

Gambar 4.10 Tiga lapisan udara dalam atmosfir

Di  antara  tiap  lapisan  udara  ini terdapat   lapisan  transisi, yaitu
tropopsause dan atratopause. Troposfir  mencapai ketinggian ± 15 km dari
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permukaan bumi, sedangkan stratosfir mencapai ± 50 km di atas permukaan
bumi.

Pada dasarnya kehadiran polutan di udara  umumnya berasal dari
aktivitas manusia. Jarang terjadi  secara alamiah. Pada gambar 4.11
ditunjukkan  pemaparan  polutan ke dalam udara, di mana  terdapat  tiga
komponen   utama yang saling berinteraksi dan menentukan    kelanjutannya
untuk memenuhi kriteria sebagai pencemaran atau tidak.
Ketiga komponen utama tersebut adalah; (1) Sumber emisi, (2) Atmosfir dan
(3) Receptor. Proses kelanjutannya di  udara tergantung  pada jenis
kontaminan yang dibebaskan. Sebaliknya bila kontaminan yang ada di udara
telah cukup memenuhi persyaratan (kuantitas,   lamanya  berlangsung,
maupun potensialnya) maka kontaminan itu baru dapat disebut sebagai
polutan atau pencemar.

Gambar 4.11 Mekanisme  pemaparan   kontaminan di udara.



Pencemaran Lingkungan
83

E. Nilai Ambang Kontaminan Udara
Pada umumnya nilai ambang bagi kontaminan udara lebih banyak

ditujukan terhadap perlindungan udara di ruang kerja dan  kurang tepat bagi
udara bebas. Sekalipun kontaminan itu berasal dari suatu lingkungan kerja
tertentu sebagai suatu sumber, maka  pengertian nilai  ambang sesungguhnya
lebih ditujukan terhadap udara lingkungan kerja sebagai indikator pertama
sebelum pencemar dari sini meluas ke udara bebas.

Nilai ambang diartikan sebagai batas aman suatu kontaminan agar
kualilas udara masih tetap terlindungi. Nilai ambang tersebut seharihari
disebut sebagai Nilai Ambang Batas (NAB), yang dalam bahasa lnggris disebut
dengan Treshold Limit Value (TLV). Di samping NAB juga ada standar lain
yang disebut dengan Kadar Tertinggi Diperkenankan (KTD) atau Maximum
Allowable  Concentration. Ada perbedaan dalam praktek penggunaan antara
NAB dan KTD. NAB dapat digunakan bagi udara bebas bagi suatu kontaminan,
sedangkan  KTD lebih sesuai digunakan pada lingkungan kerja, misalnya di
suatu ruangan pabrik, di dalam kompleks industri dan lain lain. KTD lebih
banyak digunakan untuk melindungi para  pekerja yang seharihari berada
dalam lingkungan di mana bahanbahan pencemar secara terusmenerus ada.
Selain itu penggunaan KTD secara praktis ditujukan untuk mengetahui kadar
zatzat kimia dan atau kontaminan udara dalam lingkungan kerja untuk
diketahui pada angka berapa sudah dapat membawa pengaruh terhadap faal
tubuh pekerja. KTD ditujukan terhadap perlindungan kesehatan pekerja akan
efek akut terhadap faal pekerja, sedangkan NAB ditujukan terhadap efek
komulatif yang bersifat menahun.

Nilai  ambang batas adalah kadar tertinggi  suatu zat di mana seseorang
dalam suatu  lingkungan  masih  sanggup berada tanpa menunjukkan respon
berupa penyakit atau gangguangangguan terhadap kesehatannya
sehariharinya untuk jangka waktu 8 jam/hari serta 40 jam/minggu. Dalam
hal ini pengertian NAB sekali lagi lebih ditujukan pada efek komulatif yang
menahun bagi organisme, yang berupa respon sakit atau minimal
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gangguangangguan yang dapat mengganggu kesehatan, baik badaniah,
rohaniah maupun sosial.
Fungsi NAB di dalam pencemaran udara:
1. Sebagai indikator agar secara dini dapat mengetahui bahwa suatu

lingkungan (udara) sudah mulai dicemari oleh suatu bahan/zat (sebagai
suatu konsensus). Sebagai contoh, misalnya di suatu daerah  terbuka
ditetapkan NAB bagi CO adalah 50 ppm, maka berarti bagi penduduk yang
bertempat tinggal  di daerah ini  secara terus menerus telah menghirup
udara yang mengandung lebih dari 50 ppm CO. Logikanya, selama 8
jam/hari atau 40 jam/minggu penduduk yang tinggal di daerah  tersebut
telah menghirup CO dalam jumlah 50 ppm atau lebih akan menderita sakit
atau gangguan kesehatan. CO yang telah dibebaskan ke udara secara
terusmenerus dengan kadar 50 ppm atau lebih telah menimbulkan
pencemaran udara di lingkungan setempat,  Eksposur  tersebut telah
benarbenar  cukup  untuk memberikan respon berupa timbulnya
penyakit atau gangguan kesehatan. Sebaliknya, seseorang yang tidak secara
terusmenerus berada di daerah tersebut, misalnya hanya lewat, maka ia
akan merasakan akibat dari pencemaran tersebut, tetapi exposure yang
dialami  tidak  sampai  menimbulkan respon  yang berakibat pada
gangguan  faal.

2. Sebagai   parameter untuk  menyatakan sampai  batas  berapa suatu  zat
akan mulai berubah sifatnya dari  kontaminan menjadi polutan. Misalnya,
CO dengan   NAB   50,   bila   pembebasannya terusmenerus di  udara,
selama kadarnya belum mencapai   50  ppm  maka zat  tersebut   belum
cukup  kuat untuk  disebut  pencemar, tetapi lebih tepat untuk disebut
kontaminan.

3. Di dalam kedudukannya baik sebagai indikator   maupun parameter, NAB
digunakan sebagai pedoman  dalam program pengendalian dalam masalah
pencegahan pencemaran udara. NAB tidak hanya   digunakan pada
lingkungan udara tetapi juga dapat  digunakan untuk lingkungan air,
tanah dan lainlain.
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4. Digunakan untuk perlindungan kesehatan  masyarakat.
Bahwa penentuan NAB bagi suatu zat/kontaminan tidak sama bagi

setiap negara, hal itu karena ada berbagai pertimbangan dan kepentingan
nasional  yang mendasari. Aspekaspek pokok yang  digunakan sebagai  bahan
pertimbangan dalam penentuan NAB secara nasional  adalah  sebagai  berikut:
1. Aspek  proteksi  bagi kesehatan  masyarakat.
2. Aspek proteksi bagi kepentingan ekonomi (pertumbuhan industri

nasional).
3. Aspek kemampuan teknologi dalam hubungannya dengan monitoring

masalah pencemaran itu sendiri  (plan treatment).
4. Aspek proteksi lingkungan, lebih jauh dikaitkan lagi dengan prospek

perlindungan sumber daya hayati dan lainlain.
Di dalam daftar, seringkali berbagai NAB zatzat kimia pada kolom

keterangannya dicantumkan nilai KTD. Keterangan ini menunjukkan bahwa
zatzat dengan kadar  tersebut  dalam waktu  15 menit  dapat  menimbulkan:
1. Perangsangan   yang tak tertahankan.
2. Perubahan  jaringan  kronis  atau tak sembuh  kembali.
3. Efek  narkotis  yang  dapat  mengakibatkan kecelakaan atau  gangguan

keselamatan  kerja maupun  efisiensi  kerja.
Berbagai keterangan/penjelasan lain yang ada  dalam kolom daftar NAB

adalah sebagai  berikut:
1. Awan kulit, berarti  bahwa bahanbahan tersebut mempunyai kemampuan

diabsorbsi oleh kulit sehingga membutuhkan pencegahan khusus.
2. Untuk gasgas atau uap inert yang dapat mengakibatkan mati  lemas,  atau

peledakan dengan campuran oksigen tertentu tidak dicantumkan NABnya.
Nilai NABnya  tergantung  pada komposisinya   di udara.

3. Bagi zatzat yang dengan mudah dapat mengalami perubahan dan/atau
dekomposisi, maka NABnya tergantung pada perubahan zatzat  yang baru
timbul.

Satuan  NAB  sering  dinyatakan   dalam  ppm  (part  per  million)  atau
bds  (bagian dalam sejuta).  Hubungan antara ppm dan mg/liter, secara empiris
dinyatakan dengan:
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I I

mg/L                    (273+t)oC    760
Ppm =            x 22400 x                 x

M                         273oC          p
di mana:
M = berat molekul  senyawa
p  = tekanan,  mmHg

Dalam   Tabel 4.6 ditunjukkan    faktor   konversi    untuk   beberapa
jenis   polutan udara.

Tabel 4.6 Faktor konversi beberapa jenis polutan udara
JENIS POLUTAN Suhu/Tekanan Faktor Konversi untuk 1

ppm dalam mg/m3

Karbon monoksida 0oC/760 mm Hg
25oC/760 mm Hg

1 ppm=1,250 mg/m3

1 ppm=1,145 mg/m3

Nitrit oksid (NO)
25oC/760 mm Hg 1 ppm=1,230 mg/m3

Nitrogen dioksid (NO2)
25oC/760 mm Hg 1 ppm=1,880 mg/m3

Ozon (O3) 0oC/760 mm Hg
25oC/760 mm Hg

1 ppm=1,141 mg/m3

1 ppm=1,962 mg/m3

PAN 0oC/760 mm Hg
25oC/760 mm Hg

1 ppm=5,398 mg/m3

1 ppm=4,945 mg/m3

Sulfur dioksida (SO2) 0oC/760 mm Hg
25oC/760 mm Hg

1 ppm=2,860 mg/m3

1 ppm=1.620 mg/m3

Kualitas  udara sangat ditentukan oleh keberadaan   sumbersumber
pencemar CO, SOx, NOx. dan Hidrokarbon yang secara umum memberikan
potensi terhadap pencemaran udara  karena dua sebab, yaitu bahwa    sumber
dari keempat pencemar tersebut sudah begitu merata di lingkungan kita, dan
emisinya pun cukup tinggi. Pembatasan hanya terhadap keempat pencemar
tersebut didasarkan pada kemungkinan keberhasilan pengendaliannya yang
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relatif cukup tinggi jika berbagai aktivitas atau kegiatan yang mempergunakan
berbagai bahan bakar (baku) dapat dikendalikan secara teknologis.

Dalam Tabel 4.7 ditunjukkan standar untuk faktor emisi gas
karbonmonoksida, sulfur oksida dan nitrogen oksida.

Tabel 4.7a Standar Faktor Emisi Karbonmonoksida
Sumber Karbon monoksida Faktor Emisi
BATUBARA (pada pembakaran stasioner)
1. Kapasitas : < 10 x 106 BTU/jam
2. Kapasitas : (10-100) x 106 BTU/jam
3. Kapasitas : > 100 x 106 BTU/jam

30 lb/ton
3 lb/ton

0,5 lb/ton
MINYAK
1. Kapasitas : < 100 x 106 BTU/jam
2. Kapasitas : > 100 x 106 BTU/jam

22 lb/1000 galon
0,041 lb/100 galon

GAS ALAM
1. Kapasitas : < 100 x 106 BTU/jam
2. Kapasitas : > 100 x 106 BTU/jam

0,4 lb /106cwt
-------------

KAYU 30 – 65 lb/ton
PEMBUANGAN SAMPAH
1. Pembakaran di tempat
2. Pembakaran dilokalisasikan

60 lb/ton sampah
85 lb/ton sampah

INDUSTRI
1. Gray iron foundry (tanpa kontrol)
2. Kontrol dengan after burner

250 lb/ton umpan
8 lb/ton umpan

PABRIK BESI DAN BAJA
1. Blast Furnace
2. Basic oxygen furnace

250 lb/ton produk
124-152 lb/ton baja

PENGILANGAN MINYAK
1. Fluid catalytic unit
2. Moving bed catalytic cracking unit

12.700 lb/1000 bbl umpan
3.000 lb/1000 bbl umpan

1 lb = 0,454 kg
Contoh:
Misalnya, suatu pembangkit tenaga dengan kapasitas 50.106 galon minyak per
tahun, maka jumlah emisi karbon monoksidanya adalah sebagai berikut:
50.106 galon/tahun x 0,04 lb/1000 galon = 2.000 lb CO/tahun.
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Tabet 4.7b Faktor Emisi Senyawa Sulfur dari Industri-industri
Sumber Karbon monoksida Faktor Emisi

1 Asam sulfat 20-70 lb SO2/ton 100% asam sulfat
2 Peleburan tembaga primary 1250 lb SO2/ton biji konsentrat
3 Peleburan timbal primary 660 lb SO2/ton biji konsentrat
4 Peleburan timbal

- secondary copula
- Secondary referbaratory
and streat furnace

4 lb senyawa S/ton umpan logam
149 lb senyawa S/ton umpan logam

5 Peleburan seng primary 530 lb SO2/ton biji konsentrat
6 Besi baja 0,3 lb SO2/ton biji
7 Pemurnian amoniak pada caking plat 8,7 lb SO2/ton larutan NH3

8 Pabrik kertas
- araft recovery furnace
- sulfte recovery furnace

2,4-13,4 lb SO2/ton pulp kering

9 Pabrik karbit 2,54 lb SO2/ton produk termasuk
SO3

10 Pengeringan kokas 0,25 lb SO2/ton produk

Tabel 4.7c Faktor emisi Oksida Nitrogen pada pembakaran   bahan ha/car
dan lain-lain.

Sumber Karbon monoksida Faktor Emisi
Bahan Bakar
1 Batubara

a Utilitas 20 lb/ton
b Industri 20 lb/ton

2 Minyak
a Industri 72 lb/103 galon
b Utilitas 104 lb/103 galon

3 Gas Alam
a Industri 214 lb/106 galon
b Utilitas 309 lb/106 galon

4 Kayu 11 lb/ton
Pembakaran (Combustion Source)
1 Motor

a Minyak 770 lb/106 cft
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Sumber Karbon monoksida Faktor Emisi
b Gas pabrik 4300 lb/106 cft
c Refinary 4400 lb/106 cft

2 Turbin Gas
a Gas pabrik 200 lb/106 cft
b Refinary 200 lb/106 cft

3 Lain-lain
Pembakaran sampah 11 lb/ton

Industri Kimia
a Pabrik asam nitrat 57 lb/ton HNO3 produk
b Pabrik asam adipat 12 lb/ton produk

F. Penanggulangan Pencemaran Udara
Agar mengetahui pokokpokok penanggulangan pencemaran udara

secara fundamental, kiranya perlu difahami terlebih dahulu masalah
pencemaran tersebut secara keseluruhan. Keseluruhan permasalahan ini harus
dikaitkan dalam suatu sistem (Air Polution System), yang terdiri dari 3
komponen utama, yaitu:
1. Sumber-sumber emisi yang merupakan suatu sub sistem tersendiri pada

penanggulangan nantinya.
2. Dunia udara kita (atmosfir), sebagai suatu sub sistem dari sistem ekologi

(ekosistem) keseluruhannya.
3. Receptor, sebagai pihak yang nantinya akan menderita akibat peristiwa

pencemaran. Receptor ini ternyata adalah unsur biotik maupun abiotik
(lingkungan fisik) dalam sistem ekologi.

Secara skematis keseluruhan dari Air Polution  System disajikan dalam
gambar 3.12. Jika keseluruhan bagan. "Air Polution Controll" telah difahami
dengan seksama, barulah dapat dipikirkan pokokpokok penanggulangan apa
yang dapat dilakukan.

Pada prinsipnya dapat ditempuh 4 pokok penanggulangan yang
masingmasing bersifat sebagai suatu pendekatan untuk melakukan
tindakantindakan tertentu. Keempat pendekatan tersebut adalah:
1. Pendekatan teknologis, merupakan suatu pendekatan yang secara

teknologis lebih ditujukan kepada faktor sumber emisi beserta segala
sesuatunya yang terjalin  secara bersamasama sebagai suatu sub sistem.
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Khususnya terhadap permasalahanpermasalahan yang diakibatkan oleh
industri maupun  kegiatan kegiatan lain, seperti pengembangan sistem
transportasi umum, pengembangan rumah murah tetapi sehat, dan
lainlain. Sudah saatnya untuk diintroduksikan dan diterapkan teknologi
hemat dan teknologi pencegahan (control/protective technology) untuk
halhal yang memungkinkan.
a. Teknologi pencegahan. Di samping disebut dengan control/technology,

sering pula disebut dengan protective techonology yang pada dasarnya
lebih ditekankan pada pertimbangan aspekaspek yang dapat
mengurangi pengaruh yang tak diinginkan semaksimal mungkin
terhadap lingkungan hidup, berupa akibat yang ditimbulkannnya.

b. Teknologi hemat. Disebut juga Low Waste/Non-Waste technology.
Teknologi ini digunakan untuk menyelamatkan pengadaan
bahanbahan maupun penghematan sumber energi. Dalam teknologi
ini  senantiasa terdapat altematif terhadap penggunaan bahanbahan
lain yang lebih mudah didapatkan karena sumbemya masih melimpah,
maupun yang seminimal mungkin menghasilkan produk sisa.

2. Pendekatan planologis, merupakan suatu pendekatan yang ditujukan bagi
penataan lingkungan fisik kita agar secara timbal batik dapat dihindarkan
akibatakibat merugikan yang diperkirakan akan menimpa reseptor.
Jelasnya lingkungan hidup kita harus dapat tertata sedemikian rupa
melalui perencanaan dan implementasi planologis untuk menciptakan
suatu lingkungan hidup (perkotaan) yang mampu menjamin rasa aman,
keindahan, maupun persyaratanpersyaratan hidup higienis dan sosial
yang lebih baik.
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Sumber: www.hijauku.com
Gambar 4.12. Global Temperatur and Carbon Dioxice

Beberapa pokok langkahlangkah planologis yang perlu mendapat
perhatian perencanaan tarakota  adalah:
a. Lokalisasi daerahdaerah sumber emisi (industriindustri) dengan cara

menetapkan daerah "industrial estate" yang cukup jauh dari  daerah
pemukiman penduduk.

b. Membagi daerah kota dalam berbagai zonifikasi sebagai berikut:
(1) Daerah non industri, (2) Daerah industri, (3) Daerah pusat
pemerintahan kota, lokasi pergudangan atau perbengkelan, (4) Daerah
intercity transport (terminal, bandara, stasiun kereta api)

c. Perencanaan sistem jalur transportasi dalam kota, terutama yang
berhubungan dengan masalah masalah:                                  ·
1) Kepadatan  lalulintas.  Dengan  laju  kendaraan  bermotor  yang

kecil temyata  lebih banyak dibebaskan CO karena dalam  kondisi
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kelajuan endaraan yang kecil justru lebih dimungkinkan  terjadinya
pembakaran tidak sempurna.

2) Pembagian secara terpisah jalur untuk kendaraan non motor,
kendaraan bermotor umum, kendaraan bermotor pribadi, truk
angkutan, bus dan lain-lain.

3. Pendekatan administratif merupakan suatu pendekatan  yang mengikat
semua pihak agar mengikuti ketentuanketentuan yang berlaku karena
berlakunya suatu ketentuan hukum (law enforcement) terhadap
masyarakat, serta dibinanya ketentuanketentuan  administratif oleh
petugas maupun aparat  pelaksana pemerintahan dengan cara seksama.
Secara nasional perlu adanya produkproduk hukum  yang mengatur
persyararanpersyaratan berbagai standar untuk industri, antara lain
water effluent maupun persyaratan industrial plan, treatment, dan
lainlain.

4. Pendekatan edukatif, dengan cara membina dan memberikan penerangan
secara terus menerus kepada  masyarakat baik dalam rangka motivasi
maupun membangkitkan kesadaran ikut memelihara kelestarian
lingkungan hidup.



Pencemaran Lingkungan
93

Gambar 4.13 Bagan Air Polution Control

Jika memperhatikan bagan air polution controll pada gambar 4.14,
titik utama pengendalian masalah pencemaran udara  adalah pengendalian
sumber emisi karena paling dimungkinkan di dalam kemajuan teknologi
dewasa ini.

Pendekatan teknologi yang dapat ditempuh untuk pengendalian
sumber emisi dapat ditempuh melalui dua cara:
1. Pengendalian melalui perubahan proses dalam  sub sistem sumber

emisi (polution control / by process exchange)
2. Pengendalian melalui cara pembuangan kontaminan. (polution control

/ by removal methode).
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Sebaliknya programprogram umum yang perlu dilakukan
minimal adalah sebagai berikut:
1. Pengawasan sumbersumber emisi (industri industri) melalui

diterapkannya ketentuan ketentuan prosedural, keselamatan (safety)
dan pengembangan teknologi tepat guna (apropiate   technology). Bila
perlu sisa gas dimanfaatkan untuk recycling dalam proses produksi.

2. Peningkatan sistem monitoring. Sebagai contoh, sumbersumber emisi
(industriindustri) dilengkapi dengan suatu alat monitor yang
membantu penguasa industri dapat segera mengambil
langkahlangkah. Demikian pula pencatatan (surveylance) perlu
dilakukan secara periodik dan terusmenerus agar sejak dini sudah
dapat diketahui tingkat pencemaran maupun potensi pencemaran yang
akan terjadi.

3. Program law enforcement perlu dijalankan dalam  masyarakat tanpa
menirnbulkan dampak edukatif kepada semua pihak. Selagi belum ada
standar kualitas udara secara nasional, bila perlu ditetapkan sendiri
secara lokal dengan memperhatikan    berbagai pertimbangan. Standar
lokal ini tidak boleh terlalu rendah, yang disatu pihak akan
mematikan pertumbuhan industri yang memiliki dampak ekonomis
itu, sebaliknya juga tidak boleh terlalu tinggi karena akan
membahayakan   reseptor.
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BAB V
PENCEMARAN TANAH

Pencemaran tanah adalah masuknya bahan atau zat ke dalam tanah
sehingga konsentrasi suatu zat atau unsur hara menjadi racun bagi tanaman dan
biota tanah, dan atau keseimbangan unsur hara tanaman menjadi terganggu.
Pencemaran tanah dapat bersumber dari udara, air hujan, air irigasi dan banjir.
Bahan pencemar di udara dapat mencemari tanah melalui pengendapan kering,
atau terbawa air hujan. Pengendapan kering terjadi karena bahan pencemar jatuh
ke permukaan tanah dengan adanya gaya gravitasi.

Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia
masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi
karena: kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial;
penggunaan pestisida; masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan
sub-permukaan; kecelakaan kendaraaan pengangkut minyak, zat kimia, atau
limbah; air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang
langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (illegal dumping).

Beberapa hal yang jadi penyebab pencemaran tanah di antaranya sebagai
berikut:
1. Pembuangan benda-benda yang sulit terdekomposisi seperti sampah plastik,

pecahan kaca, logam, dan karet ke tanah.
2. Penggunaan pestisida dalam kegiatan pertanian yang meninggalkan residu

melalui peresapan ke tanah.
3. Sisa sabun dan deterjen yang dibuang ke tanah.
4. Pengikisan humus oleh air.
5. Penimbunan senyawa asam akibat peristiwa hujan asam sehingga akan

mencemari ekosistem air tawar.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 150 tahun 2000 tentang
Pengendalian kerusakan tanah untuk produksi bio massa: “Tanah adalah salah atu
komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan
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mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan
mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup
lainnya.”

Di dalam PP No. 150 th. 2000 di sebutkan bahwa “Kerusakan tanah untuk
produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria
baku kerusakan tanah”.

Ketika suatu zat berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah,
maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah.
Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia
beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung
kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di
atasnya.
Komponen-komponen bahan pencemaran tanah:
1. Limbah Domestik

Limbah domestik dapat berasal dari daerah: pemukiman penduduk;
perdagang-an/pasar/tempat usaha hotel dan lain-lain; kelembagaan misalnya
kantor-kantor pemerintahan dan swasta; dan wisata, dapat berupa limbah
padat dan cair.
a. Limbah padat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan

atau diuraikan oleh mikroorganisme seperti plastik, serat, keramik, kaleng-
kaleng dan bekas bahan bangunan, menyebabkan tanah menjadi kurang
subur. Bahan pencemar itu akan tetap utuh hingga 300 tahun yang akan
datang. Bungkus plastik yang kita buang ke lingkungan akan tetap ada dan
mungkin akan ditemukan oleh anak cucu kita setelah ratusan tahun
kemudian.

b. Sampah anorganik tidak ter-biodegradasi, yang menyebabkan lapisan
tanah tidak dapat ditembus oleh akar tanaman dan tidak tembus air
sehingga peresapan air dan mineral yang dapat menyuburkan tanah hilang
dan jumlah mikroorganisme di dalam tanahpun akan berkurang akibatnya
tanaman sulit tumbuh bahkan mati karena tidak memperoleh makanan
untuk berkembang.
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c. Limbah cair berupa; tinja, deterjen, oli, cat, jika meresap kedalam tanah
akan merusak kandungan air tanah bahkan dapat membunuh mikro-
organisme di dalam tanah.

2. Limbah Industri
Limbah Industri berasal dari sisa-sisa produksi industri.
a. Limbah industri berupa limbah padat yang merupakan hasil buangan

industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses
pengolahan. Misalnya sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon,
plywood, pengawetan buah, ikan daging dll.

b. Limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses
produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan
industri kimia lainnya. Tembaga, timbal, perak, khrom, arsen dan boron
adalah zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam seperti
Hg, Zn, Pb, Cd dapat mencemari tanah. Merupakan zat yang sangat
beracun terhadap mikroorganisme. Jika meresap ke dalam tanah akan
mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang memiliki fungsi
sangat penting terhadap kesuburan tanah.

3. Limbah Pertanian
Limbah pertanian dapat berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk

menyuburkan tanah atau tanaman, misalnya pupuk urea dan pestisida untuk
pemberantas hama tanaman. Penggunaan pupuk yang terus menerus dalam
pertanian akan merusak struktur tanah, yang menyebabkan kesuburan tanah
berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah
semakin berkurang. Dan penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama
tanaman tetapi juga mikroorga-nisme yang berguna di dalam tanah. Padahal
kesuburan tanah tergantung pada jumlah organisme di dalamnya. Selain itu
penggunaan pestisida yang terus menerus akan mengakibatkan hama tanaman
kebal terhadap pestisida tersebut
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A. Sifat-sifat Kimia Tanah
1. Reaksi Tanah (pH)

Reaksi tanah menunjukkan kemasaman atau alkalinitas tanah, yang
dinyatakan dengan nilai pH. Di dalam tanah, selain ion H+ jug ditemukan
ion OH-, yang jumlahnya berbanding terbalik dengan ion H+. makin tinggi
kandungan ion H+ di dalam tanah, makin sedikit kandungan ion OH- dan
tanah menjadi masam. Apabila jumlah H+ sama dengan jumlah OH-, maka
tanah bereaksi netral (pH = 7).

Nilai pH tanah berkisar antara 0-14 , tetapi pada umumnya antara
3-9. Tanah dikatakan masam bila pH kurang dari 7, dan alkalis jika PH
lebih besar dari 7. Di daerah rawa sering ditemukan tanah-tanah sangat
masam, dengan pH kurang dari 3. Tanah ini disebut tanah sulfat masam
(cats clay) karena banyak mengandung asam sulfat (H2SO4). Sebaliknya. Di
daerah yang sangat kering (arid), pH tanah sering tinggi (lebih dari 9)
karena banyak mengandung garam Na.

Nilai pH tanah penting karena peranannya dalam penyerapan
unsur-unsur hara tanaman. Umumnya, tanaman dengan mudah menyerap
unsur hara pada pH sekitar netral (6-7,5), karena unsur hara mudah larut
dalam air. Pada tanah alkalis unsur P diikat oleh Ca.

Pengendalian pencemaran tanah mutlak diperlukan, terutama oleh
bahan pencemar yang dapat mengakibatkan tanah menjadi masam atau
alkalis. Dalam hal ini, pencemar Al, Fe, dan sulfat harus dicegah pada
tanah-tanah masam dan rawa, serta pencemaran Ca dan Na pada tanah-
tanah alkalis. Tanah masam dapat sinaikkan pH-nya dengan penambahan
kapur dan tanah alkalis dapat diturunkan pHnya dengan penambahan
belerang ke dalam tanah.

2. Kapasitas Tukar Kation (KTK)
Kapasitas tukar kation adalah banyaknya kation yang dapat diserap

oleh tanah persatuan berat tanah (miliekivalen, me/100gr). Ion-ion
bermuatan positif disebut kation, seperti Ca++, Mg++, K+, Na+, NH4

+. Kation-
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kation ini ditemukan di dalam larutan tanah (terlarut di dalam air) atau
diserap oleh oloid tanah, yaitu butir-butir tanah yang sangat halus (liat dan
humus). Koloid-koloid tanah bermuatan negatif sehingga dapat menarik
kation-kation yang terdapat di dalam larutan tanah. Jumlah maksimum
kation yang dapat diserap koloid tanah merupakan besarnya nilai KTK.

Kation-kation yang telah diserap oleh koloid-koloid tanah sukar
lepas atau terkunci, tetapi dapat diganti oleh kation lain yang terdapat di
dalam larutan tanah, yang disebut dengan pertukaran kation. Jadi,
pertukaran kation adalah terjadinya pertukaran tempat antara kation-
kation  yang diserap oleh koloid-koloid tanah dengan kation-kation yang
terdapat dalam larutan tanah. Kation yang banyak terdapat dalam
kompleks serapan koloid, yaitu Ca++, Mg++, K+, Na+, H+ dan Al3+. Tanah yang
mempunyai KTK tinggi mampu menyerap dan menyediakan unsur hara
bagi tanaman daripada tanah dengan KTK rendah. Hal ini disebabkan
unsur hara dalam kompleks serapan koloid tanah tidak mudah tercuci oleh
air.

Tanah dengan kandungan bahan organik atau kadar liat tinggi
mempunyai KTK yang lebih tinggi daripada tanah dengan bahan organik
rendak atau tanah berpasir. Dengan demikian, penambahan bahan organik
ke dalam tanah akan meningkatkan KTK. Selain bahan organik alami,
bahan organik juga terdapat di dalam limbah cair agro industri.
Pemberiannya dapat dilakukan dengan sistem irigasi, khususnya pada
tanaman perkebunan. Namun, pemberian limbah cair tersebut perlu
dilakukan dengan berbagai pertimbangan sehingga tidak berdampak
negatif terhadap tanah dan air tanah. Artinya, kandungan limbah cair itu
perlu dianalisis sebelum digunakan karena selain mengandung bahan
organik, mungkin juga mengandung zat yang berbahaya bagi lingkungan.

Selain sumber unsur hara, bahan organik berfungsi untuk
memperbaiki unsur sifat fisik tanah. Bahan organik dapat meningkatkan
koloid tanah (setelah berubah menjadi humus), memperbaiki struktur dan
agregat tanah, meningkatkan kemampuan tanah menahan air,
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memperbaiki prorsitas, permeabilitas, dan aerasi, menekan erosi, serta
meningkatkan perkembangan biota tanah.

3. Kejenuhan Basa
Kejenuhan basa adalah perbandingan antara jumlah kation-kation

basa dengan jumlah kation (kation basa dan asam) yang terdapat dalam
kompleks serapan koloid tanah, atau dengan persamaan:

Jumlah kation-kation basa
Kejenuhan basa = ------------------------- x 100%

Jumlah basa + Kation asam

Jumlah kation-kation basa
= ------------------------- x 100%

KTK
Kation-kation basa merupakan unsur hara yang diperlukan tanaman,
terdiri atas Ca++, Mg++, K+, dan Na+, sedangkan kation asam adalah H+, dan
Al3+. Kejenuhan basa yang tinggi menunjukkan bahwa tanah tersebut
subur dan pH-nya tinggi. Sebaliknya, tanah dengan kejenuhan basa rendah
mempunyai pH yang rendah karena kompleks serapan diisi oleh kation-
kation asam. Secara umum, dengan kejenuhan basa sebesar 40-85%, nilai
pH adalah antara 5,5,-7,0.

4. Nitrogen
Secara alamiah, nitrogen di dalam tanah berasal dari bahan

organik, fiksasi N udara oleh bakteri, dan terbawa air hujan. Pada bahan
organik halus, kandungan N tinggi sehingga ratio C/N rendah, sedangkan
bahan organik kasar mengandung N rendah sehingga C/N ratio tinggi.
Fiksasi (pengikatan) N udara dilakukan oleh bakteri bintil akar (Rizhobium)
yang bersimbiose dengan tanaman leguminosa (kacang-kacangan), serta
bakteri Azotobacter (aerobik) dan Clostridium (anaerobik). Nitrogen dari
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air hujan merupakan N yang terdapat di udara hasil pencemaran berbagai
aktivitas manusia.

Tanaman menyerap atau mengambil N dalam bentuk ammonium
(NH4

+) pada lahan basah (misalnya sawah) dan bentuk nitrat (NO3
-) pada

lahan kering. Nitrogen dalam tanah dapat berubah melalui proses
aminisasi, amonifikasi dan nitrifikasi. Aminisasi adalah pembentukan
senyawa amino dari bahan organik (protein) oleh mikroba. Amonifikasi
merupakan proses perubahan senyawa amoni menjadi ammonium oleh
mikroba dan nitrifikasi adalah perubahan ammonium menjadi nitrit,
kemudian diubah menjadi nitrat oleh bakteri.

Reaksi aminisasi
Protein + Enzim senyawa amino (R-NH2) + CO2 + E
Energi digunakan mikroba untuk pertumbuhannya.

Reaksi amonifikasi
R-NH2 + NOH R-OH + NH3 + E

Reaksi nitrifikasi
2NH4

+ + 3O2 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 2NO2
- + 2H2O + 4 H+ + E

2NO2
- + O2 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 2NO3

- + E

Nitrogen dapat hilang dari dalam tanah disebabkan faktor-faktor
berikut:
a. Dimanfaatkan oleh tanamanatau mikroba tanah.
b. N dalam bentuk NH4

+ dapat diikat oleh mineral liat sehingga tidak
dapat digunakan tanaman.

c. N dalam bentuk NO3
- mudah tercuci oleh air.

d. Proses denitrifikasi, yaitu proses reduksi NO3
- menjadi gas N2 yang

terjadi di tempat tergenang atau drainase buruk.



Pencemaran Lingkungan
102

Reaksi denitrifikasi oleh bakteri
2HNO3 −2(0) 2HNO2 ⎯⎯ N2O ( )⎯⎯ N2 (gas)

Proses denitrifikasi oleh reduksi kimia setelah terbentuk nitrit (NO2
-),

misalnya reaksi nitrit dengan urea:2HNO + CO(NH )  CO2 +  3H2O + 2N2 (gas)

5. Fosfor (P)
Sumber unsur P di dalam tanah adalah bahan organik, mineral-

mineral, dan pemupukan. Unsur P di dalam tanah terdiri dari P-organik
(nucleic acid, phytin, phospolipid) dan P-anorganik. P-anorganik
umumnya dalam bentuk senyawa-senyawa dengan Al, Fe, atau Ca. Fiksasi P
oleh Al dan Fe adalah bentuk Al(OH)2H2PO4 dan Fe (OH)2H2PO4, yang
sangat sukar larut. Unsur P difiksasi oleh Ca, antara lain dalam bentuk
Ca3(PO4)2, Ca3(PO4)2 CaO, dan Ca3(PO4)2 CaCO3.

Ketersediaan unsur P untuk tanaman sangat ditentukan oleh pH
tanah. Pada tanah masam P diikat oleh Al dan Fe sehingga tidak dapat
digunakan tanaman. Pemberian P pada tanaman sebaiknya tidak disebar,
tetapi diberikan larikan agar kontak dengan Al dan Fe dapat ditekan.

6. Kalium (K)
Di dalam tanah kalium berasal dari mineral-mineral primer tanah

(feldspar dan mika) dan pemupukan. Unsur K relatif banyak di dalam
tanah, tetapi sebagian kecil saja yang dimanfaatkan tanaman, yaitu yang
larut dalam air atau ion yang dapt dipertukarkan dalam koloid tanah.
Kalium yang tersedia untuk tanaman hanya 1-2% dari jumlah K yang
terdapat di dalam tanah.
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7. Sulfur (S, Belerang)
Sumber sulfur di dalam tanah adalah mineral-mineral primer, yaitu

pirit (FeS2) dan gypsum (CaSO4), serta dari atmosfer (SO2). Unsur S
digunakan tanaman dalam bentuk ion SO4

2- dan melalui daun (dari udara)
dalam bentuk gas SO2.

Di daerah tergenang, seperti rawa, banyak ditemukan pirit (FeS2).
Pengeringan rawa harus dilakukan dengan hati-hati karena jika rawa
kering, pirit dapat teroksidasi menjadi asam sulfat. Asam sulfat ini
mengakibatkan tanah sangat masam, yang disebut catsclay dan merupakan
racun bagi tanaman.

8. Kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg)
Kalsium di dalam tanah bersumber dai mineral-mineral primer

(plagioklas), calsit (CaCO3), dolomit/ kapur (CaMgCO3), CaSO4, dan Ca-
phosphat. Kalsium diserap tanaman dalam bentuk ion Ca++.

Sumber Mg di dalam tanah adalah mineral yang berwarna kelam
(biotit, augit, amfibol), garam MgSO4, dan dolomit (CaMgCO3). Magnesium
dimanfaatkan tanaman dalam bentuk ion Mg++.

Setiap jenis tanaman memerlukan unsur hara dalam jumlah tertentu
dan antar unsur hara perlu adanya keseimbangan. Salah satu parameter
(perubah, variabel) tanah adalah reaksi pH tanah. Pada tanah-tanah masam
bnyak ditemukan ion-ion Al dan juga merupakan racun bagi tanaman. Selain
itu, pada tanah masam unsur mikro menjadi lebih banyak daripada yang
diperlukan tanaman. Unsur mikro yang berlebih tersebut (khususnya Fe, Zn,
Mn, Cu, dan Co) menjadi racun bagi tanaman. Sebaliknya, apabila tanah
terlalu alkalis, maka unsur mikro B dan Co menjadi racun bagi tanaman.
Reaksi tanah juga berperan dalam perkembangan bakteri dan jamur. Pada pH
5,5 atau lebih, bakteri akan berkembang pada semua tingkat keasaman tanah.
Bakteri akan bersaing dengan jamur, jika pH lebih besar dari 5,5.
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B. Kualitas Tanah dan Indikator Kualitas Tanah
1. Kualitas Tanah

Kualitas Tanah Secara umum kualitas tanah (soil quality)
didefenisikan sebagai kapasitas tanah untuk berfungsi dalam suatu
ekosistem dalam hubungannya dengan daya dukungnya terhadap tanaman
dan hewan, pencegahan erosi dan pengurangan terjadinya pengaruh
negatif terhadap sumberdaya air dan udara (Karlen et al., 1997). Kualitas
tanah dapat dilihat dari 2 sisi (Seybold et al., 1999) :
a. Sebagai kualitas inherent tanah (inherent soil quality) yang ditentukan

oleh lima faktor pembentuk tanah, atau
b. Kualitas tanah yang bersifat dinamis (dynamic soil quality), yakni

perubahan fungsi tanah sebagai fungsi dari penggunaan dan
pengeloaan tanah oleh manusia.

Terdapat konsensus umum bahwa tata ruang lingkup kualitas tanah
mencakup tiga komponen pokok yakni (Parr et al., 1992) :
a. Produksi berkelanjutan yakni kemampuan tanah untuk meningkatkan

produksi dan tahan terhadap erosi.
b. Mutu lingkungan, yaitu mutu air, tanah dan udara dimana tanah

diharapkan mampu mengurangi pencemaran lingkungan, penyakit dan
kerusakan di sekitarnya.

c. Kesehatan makhluk hidup, yaitu mutu makanan sebagai produksi yang
dihasilkan dari tanah harus memenuhi faktor keamanan (safety) dan
komposisi gizi. Karena bersifat kompleks, kualitas tanah tiidak dapat
diukur namun dapat diduga dari sifat-sifat tanah yang dapat diukur
dan dapat dijadikan indikator dari kualitas tanah (Acton dan Padbury,
1978 dalam Islam dan Weil, 2000).

2. Indikator Kualitas Tanah
Indikator kualitas tanah adalah sifat fisika, kimia dan biologi serta

proses dan karakteristik yang dapat diukur untuk memantau berbagai
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perubahan dalam tanah (USDA, 1996). Secara lebih spesifik Doran dan
Parkin (1994) menyatakan bahwa indikator kualitas tanah harus
memenuhi kriteria:
a. Berkorelasi baik dengan berbagai proses ekosistem dan berorientasi

modeling.
b. Mengintegrasikan berbagai sifat dan proses kimia, fisika dan biologi

tanah.
c. Mudah diaplikasikan pada berbagai kondisi lapang dan dapat diakses

oleh para pengguna.
d. Peka terhadap variasi pengelolaan dan iklim (terutama untuk menilai

kualitas tanah yang bersifat dinamis).
e. Sedapat mungkin merupakan komponen basis tanah.

Selama ini evaluasi terhadap kualitas tanah lebih difokuskan
terhadap sifat fisika dan kimia tanah karena metode pengukuran yang
sederhana dari parameter tersebut relatif tersedia (Larson and Pierce,
1991).

Akhir-akhir ini telah disepakati bahwa sifat-sifat biologi dan
biokimia dapat lebih cepat teridentifikasi dan merupakan indikator yang
sensitif dari kerusakan agroekosistem atau perubahan produktivitas tanah
(Kenedy and Pependick, 1995). Minimum data set yang berpotensi untuk
menjaring kondisi kualitas tanah adalah
a. Indikator fisika tanah meliputi : tekstur tanah, ketebalan tanah (lebih

ditujukan sebagai kualitas inherent tanah), infiltrasi, berat isi tanah dan
kemampuan tanah memegang air.

b. Indikator kimia tanah meliputi : biomass mikroba, C dan N, potensi N
dapat dimineralisasi, respirasi tanah, kandungan air dan suhu ( Doran
dan Parkin, 1994; Larson dan Pierce, 1994).

Meskipun banyak sifat-sifat tanah yang potensial untuk dijadikan
indikator kualitas tanah, namun, pemilihan sifat-sifat tanah yang akan
digunakan untuk indikator kualitas tanah sangat tergantung pada tujuan
dilakukuannya evaluasi.
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Karlen et al., (1997) menyatakan bahwa untuk
mengimplementasikan penilaian kualitas tanah, perlu dilakukan
identifikasi indikator-indikator yang sensitif terhadap praktek produksi
pertanian. Jangka waktu suatu pengelolaan juga akan berpengaruh
terhadap pemilihan parameter yang akan digunakan. Idealnya indikator-
indikator tersebut akan dapat dideteksi perubahannya dalam jangka waktu
pendek (1–5 tahun) setelah dilakukannya perubahan pengelolaan.

Islami dan Weil (2000) menunjukkan klasifikasi sifat-sifat tanah
yang berkontribusi terhadap kualitas tanah yang didasarkan
kepermanenannya (permanence) dan tingkat kepekaannya (sensivity)
terhadap pengelolaan. Beberapa sifat tanah dapat berubah dalam jangka
waktu harian (ephemeral) atau mudah berubah dari hari ke hari sebagai
hasil dari praktek pengelolaan secara rutin atau adanya pengaruh cuaca,
Sifat tanah lainnya adalah sifat-sifat yang permanen yang merupakan sifat
bawaan (inherent) tanah atau lokasi (site) dan sedikit terpengaruh oleh
pengelolaan. Sifat-sifat atau parameter yang digunakan untuk penilaian
kualitas tanah yang diorentasi pada pengelolaan, merupakn peralihan
(intermediate) dari kedua faktor ekstrim tersebut ( tabel 5.1).

Tabel 5.1. Klasifikasi sifat-sifat tanah yang berkontribusi terhadap kualitas
tanah didasarkan atas kepermanenanya dan tingkat kepekaanya
terhadap pengelolaan (Islam dan Weil, 2000)

Berubah dalam jangka
harian atau rutin

(ephemeral)

Ditentukan oleh
manajemen dari
beberapa tahun
(intermediate)

Sifat bawaan (permanen)

Kadar Air
Respirasi tanah
pH
N mineral
K mineral

Agregasi
Biomassa mikrobia
Respirasi Basal
Respirasi Spesifik
Karbon aktif

Kedalaman Tanah Lereng
Iklim
Restrictive layer
Tekstur Batuan
Mineralogi
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P tersedia
Kerapatan isi

Kandungan karbon
organik

Mudah berubah Sulit berubah Tidak berubah

Stabilitas agregat tanah dalam air (water-stable aggregate) atau
distribusi ukuran agregat direkomendasikan sebagai indikator kualitas
tanah lapisan permukaan (surface soil quality). Resistensi agregat untuk
terdispersi ketika dibasahi merupakan sifat tanah yang tergolong penting
karena faktor ini mempengaruhi banyak fungsi tanah dan juga dapat
merefleksikan keterkaitan sifat biologi, kimia dan sifat fisik tanah (Karlen et
al., 1999; Islami dan Weil, 2000).

Berat isi merupakan quite variable, tetapi harus dimasukkan dalam
evaluasi kualitas tanah. Bukan hanya sebagai sifat fisik tanah tetapi juga
untuk mengkonversi data konversi ke unit volumetrik yang lebih relevan
(Karlen et al., 1999).

C. Pencemaran oleh Logam Berat
Unsur hara (makro dan mikro) diperlukan tanaman untuk menunjang

pertumbuhannya. Akan tetapi, jumlah unsur hara ini harus sesuai dengan
kebutuhan tanaman karena unsur hara yang berlebih dapat mengganggu
pertumbuhannya. Di daerah pertanian yang diusahakan secara intensif dan
perkebunan besar, unsur hara ditambahkan melalui pemupukan. Pelaksanaan
pemupukan perlu dilakukan dengan hati-hati, khususnya unsur mikro, karena
unsur mikroyang berlebih menjadi racun bagi tanaman. Selain itu,
pencemaran oleh unsur mikro juga perlu ditekan sehingga pertumbuhan
tanaman tidak terganggu. Jenis dan kandungan unsur hara (makro dan mikro)
di dalam tanah dapat diketahui melalui analisis contoh tanah di laboratorium.

Pembangunan dan perkembangan industri industri juga meningkatkan
pencemaran udara dan perairan, khususnya air sungai oleh logam berat, yaitu
Cd, Hg, Cr, Pb, Ni, Cu, Zn, dan Fe. Beberapa dari logam berat juga merupakan
unsur mikro, yaitu Cu, Zn, dan Fe. Pencemaran udara oleh logam berat juga
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dapat mencemari tanah melalui gaya gravitasi dan terbawa air hujan.
Penelitian dapak pencemaran logam berat terhadap tanaman memang belum
seintensif bahan organik dan unsur hra (makro dan mikro). Akan tetapi,
pencemaran logam berat dapat mengakibatkan terakumulasinya loga berat di
dalam tanah dan hal ini berbahaya bagi mahluk hidup.

Pencemaran logam berat di dalam tanah perlu diupayakan
pengendaliannya sehingga tidak terjadi akumulasi, yang dapat mengganggu
pertumbuhan tanaman atau masuk ke dalam air tanah. Pengendalian dapat
dilakukan dengan menciptakan kondisi tanah, yang menyebabkan logam berat
tidak mobil (imobil) atau tidak mudah larut. Hal ini dapat dicapai dengan
penambahan kapur dan bahan organik ke dalam tanah karena akan
meningkatkan reaksi (pH) tanah dan koloid-koloid tanah. Reaksi tanah yang
alkalis dapat menurunkan kelarutan logam berat, sedangkan koloid-koloid
tanah akan menyerap logam berat sehingga mobilitasnya berkurang. Dengan
demikian, akumulasi logam berat dalam larutan tanah dapat ditekan atau
dikurangi, yang sekaligus juga mencegah dampak negatifnya terhadap makluk
hidup, termasuk manusia. Gejala tanaman atau tumbuhan yang keracunan
logam berat, antara lain terjadi korosis pada daun, fungsi akar terganggu, daun
menjadi layu atau kering, dan tumbuhan menjadi kerdil.

Pengendalian pencemaran logam berat di daerah pertanian dapat
dilakukan dengan cara:
1. Industri-industri yang menghasilkan limbah logam berat dibangun

dikawasan tertentu yang relatif jauh dari lahan pertanian.
2. Industri-idustri yang emisinya (buangan asap) mengandung logam berat

melakukan penyaringan atau perlakuan lainnya sehingga kandungan
logam berat yang masuk ke udara ambien (atmosfir) tidak berbahaya bagi
lingkungan.

3. Limbah logam berat dikumpulkan dan diolah secara khusus.
4. Limbah cair yang mengandung logam berat diolah terlebih dahulu

sehingga limbah yang masuk ke parairan umum tidak berbahaya bagi
lingkungan.
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5. Lahan pertanian diberi kapur dan bahan organik yang cukup.

D. Sampah
Berbagai dampak ditimbulkan akibat pencemaran tanah, diantaranya:

1. Pada kesehatan
Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada

tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh dan kerentanan populasi yang
terkena. Kromium, berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan
bahan karsinogenik untuk semua populasi. Timbal sangat berbahaya pada
anak-anak, karena dapat menyebabkan kerusakan otak, serta kerusakan
ginjal pada seluruh populasi.

Paparan kronis (terus-menerus) terhadap benzena pada konsentrasi
tertentu dapat meningkatkan kemungkinan terkena leukemia. Merkuri (air
raksa) dan siklodiena dikenal dapat menyebabkan kerusakan ginjal,
beberapa bahkan tidak dapat diobati. PCB dan siklodiena terkait pada
keracunan hati. Organofosfat dan karmabat dapat menyebabkan gangguan
pada saraf otot. Berbagai pelarut yang mengandung klorin merangsang
perubahan pada hati dan ginjal serta penurunan sistem saraf pusat.
Terdapat beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit
kepala, pusing, letih, iritasi mata dan ruam kulit untuk paparan bahan
kimia yang disebut di atas. Yang jelas, pada dosis yang besar, pencemaran
tanah dapat menyebabkan Kematian.

2. Pada Ekosistem
Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap

ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya
bahan kimia beracun/berbahaya bahkan pada dosis yang rendah sekalipun.
Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari
mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah
tersebut. Akibatnya bahkan dapat memusnahkan beberapa spesies primer
dari rantai makanan, yang dapat memberi akibat yang besar terhadap
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predator atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Bahkan jika efek
kimia pada bentuk kehidupan terbawah tersebut rendah, bagian bawah
piramida makanan dapat menelan bahan kimia asing yang lama-kelamaan
akan terkonsentrasi pada makhluk-makhluk penghuni piramida atas.
Banyak dari efek-efek ini terlihat pada saat ini, seperti konsentrasi DDT
pada burung menyebabkan rapuhnya cangkang telur, meningkatnya
tingkat Kematian anakan dan kemungkinan hilangnya spesies tersebut.

Dampak pada pertanian terutama perubahan metabolisme tanaman
yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal
ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman di mana
tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Beberapa bahan
pencemar ini memiliki waktu paruh yang panjang dan pada kasus lain
bahan-bahan kimia derivatif akan terbentuk dari bahan pencemar tanah
utama.

E. Limbah B3
1. Pengertian Limbah B3

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Pasal 1 (21)
mendefinisikan bahan berbahaya dan beracun (disingkat B3) adalah zat,
energi, dan/atau komponen lain  yang karena sifat, konsentrasi dan/atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup
manusia dan mahluk hidup lain.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun,
Pengertian Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3
adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi,
dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau
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membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup
manusia dan makhluk hidup lain.

Sedangkan definisi menurut OSHA (Occupational Safety and Health
of the United State Government) adalah bahan yang karena sifat kimia
maupun kondisi fisiknya sangat berpotensi menyebabkan gangguan pada
kesehatan manusia, kerusakan properti dan atau lingkungan.

2. Klasifikasi Limbah B3
Menurut Depkes RI melalui keputusan Menkes No.

453/Menkes/Per/XI/1983 telah memberi arahan mengenai bahan
berbahaya beracun dan pengelolaannya, yang dibagi menjadi 4 (empat)
klasifikasi, yaitu :
Klasifikasi I
a. Bahan kimia atau sesuatu yang telah terbukti atau diduga keras dapat

menimbulkan bahaya yang fatal dan luas, secara langsung atau tidak
langsung, karena sangat sulit penanganan dan pengamanannya.

b. Bahan kimia atau sesuatu yang baru yang belum dikenal dan patut
diduga menimbulkan bahaya.

Klasifikasi II
a. Bahan radiasi
b. Bahan yang mudah meledak karena gangguan mekanik
c. Bahan beracun atau bahan lainnya yang mudah menguap dengan

LD50 (rat) kurang dari 500 mg/kg atau yang setara, mudah diabsorpsi
kulit atau selaput lender

d. Bahan etilogik/biomedik
e. Gas atau cairan beracun atau mudah menyala yang dimampatkan
f. Gas atau cairan atau campurannya yang bertitik nyala kurang dari

35oC
g. Bahan padat yang mempunyai sifat dapat menyala sendiri.
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Klasifikasi III
a. Bahan yang dapat meledak karena sebab-sebab lain, tetapi tidak mudah

meledak karena sebab-sebab seperti bahan klasifikasi II
b. Bahan beracun dengan LD50 (rat) kurang dari 500 mg/kg atau setara

tetapi tidak mempunyai sifat seperti bahan beracun klasifikasi II
c. Bahan atau uapnya yang dapat menimbulkan iritasi atau sensitisasi,

luka dan nyeri
d. Gas atau cairan atau campurannya dengan bahan padat yang bertitik

nyala 35oC sampai 60oC
e. Bahan pengoksidasi organic
f. Bahan pengoksidasi kuat
g. Bahan atau uapnya yang bersifat karsinogenik, tetratogenik dan

mutagenic
h. Alat atau barang-barang elektronika yang menimbulkan radiasi atau

bahaya lainnya.

Klasifikasi IV
a. Bahan beracun dengan LD50 (rat) diatas 500 mg/kg atau yang setara
b. Bahan pengoksid sedang
c. Bahan korosif sedang dan lemah
d. Bahan yang mudah terbakar.

Menurut SK Menprind No. 148/M/SK/4/1985. tentang Pengamanan
Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri. Pengelompokan
bahan B3 berdasarkan keputusan tersebut meliputi :
a. Bahan beracun (toxic).

Pengertian beracun karena bahan tersebut dapat langsung meracuni
manusia atau mahluk hidup lain. Sifat keracunan tersebut dapat terjadi
dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Bila sampai masuk ke
lingkungan, di lokasi pembuangan yang tidak terkontrol, bahan
beracun ini dapat tercuci serta masuk ke dalam air tanah sehingga
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dapat mencemari sumur penduduk di sekitarnya dan berbahaya bagi
penduduk yang menggunakan air tersebut.

b. Bahan peledak & Mudah meledak.
Bahan ini berbahaya selama penanganannya, baik pada saat
pengangkutannya maupun saat pembuangannya, karena,bahan ini
dapat menimbulkan reaksi hebat dan dapat melukai manusia serta
merusak lingkungan sekitarnya.

c. Bahan mudah terbakar/menyala.
Bahan ini berbahaya bila terjadi kontak dengan bahan lain yang panas,
rokok atau sumber api lain karena dapat menimbulkan kebakaran yang
tidak terkendalikan baik saat pengangkutan,di lokasi
penyimpanan/pembuangan seperti di landfill. Disamping mudah
menyala/terbakar, bahan ini umumnya kalau sudah menyala akan
terbakar terus dalam waktu yang lama, seperti sisa pelarut yang
meliputi benzene, toluene atau aseton yang berasal dari pabrik cat,
pabrik tinta, serta kegiatan lain yang menggunakan bahan tersebut
sebagai pelarut.

d. Bahan oksidator dan reduktor
Bahan pengoksidasi ini berbahaya karena dapat menghasilkan oksigen
sehingga dapat menimbulkan kebakaran, seperti sisa bahan yang
banyak digunakan di laboratorium seperti magnesium, perklorat dan
metil metil keton (MIK)

e. Bahan korosi / iritasi
Bahan penyebab korosif (corrosive waste) ini berbahaya karena dapat
melukai, membakar kulit dan mata. Bahan yang termasuk ini
mempunyai keasaman (pH) lebih rendah dari 2 atau lebih besar dari
12,5, dapat menyebabkan nekrosia (terbakar) pada kulit atau dapat
menyebabkan karat.
Contoh bahan ini, antara lain :
 asam cuka, asam sulfat yang biasa digunakan untuk membersihkan

karat pada industri baja;
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 bahan pembersih produk metal sebelum dicat;
 asam untuk proses pickling pada industri kawat.

f. Gas bertekanan.
g. Bahan radioaktif.

Yaitu bahan yang dapat menyebabkan terjadinya radiasi pada makhluk
hidup.

Sedangkan menurut Kep Menaker No. 187 tahun 1999 mengenai
bahan kimia berbahaya. Bahan kimia berbahaya adalah bahan kimia dalam
bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia dan atau
fisika dan atau toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instansi, dan
lingkungan hidup.
Pada Pasal 9 disebutkan bahwa bahan tergolong B3 meliputi :
a. Bahan beracun, yaitu Bahan kimia beracun dalam hal pemajangan

melalui :
1) Mulut LD50 > 25 mg/kg atau £ 200 mg/kg
2) Kulit LD50 > 25 mg/kg atau £ 400 mg/kg
3) Pernapasan LD50 > 0,5 mg/kg atau £ 2 mg/kg

b. Bahan sangat beracun
Bahan kimia sangat beracun dalam hal pemajangan melalui:
1) Mulut LD50 < 25 mg/kg
2) Kulit LD50 < 50 mg/kg
3) Pernapasan LD50 < 0,5 mg/kg

c. Cairan mudah terbakar
Cairan mudah terbakar dalam hal titik nyala > 21oC dan titik didih <
55oC pada tekanan 1 atm.

d. Cairan sangat mudah terbakar.
Cairan sangat mudah terbakar dalam hal titik nyala < 21oC dan titik
didih > 20oC pada tekanan 1 atm.
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e. Gas mudah terbakar
Gas mudah terbakar dalam hal titik didih < 20oC pada tekanan 1 atm.
Seperti gas alam, hidrogen, asetilin, etilin oksida.

f. Bahan mudah meledak
g. Bahan reaktif

Bahan kimia termasuk kriteria reaktif apabila bahan tersebut :
1) bereaksi dengan air mengeluarkan panas dan gas yang mudah

terbakar. Seperti: alkali (Na, K) dan alkali tanah (Ca) aluminium
tribromida, CaO, sulfuril khlorida

2) bereaksi dengan asam mengeluarkan panas dan gas yang mudah
terbakar, atau beracun atau korosif. seperti : KClO3, KMnO4,
Cr2O3

h. Bahan kimia termasuk kriteria oksidator
1) Apabila reaksi kimia atau penguraiannya menghasilkan oksigen

yang dapat menyebabkan kebakaran.
2) Seperti : Anorganik (ClO3- , MnO4-, Cr2O7-2, H2O2, IO3-, S2O8-

2 Organik (Bensil peroksida, Etroksida, Asetil peroksida)

Selanjutnya menurut PP No. 12/1995, limbah B3 dikelompokkan
berdasarkan sumbernyadikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu :
a. Limbah dari sumber spesifik.

Limbah B3 ini merupakan sisa proses suatu industri atau kegiatan
tertentu.

b. Limbah dari sumber yang tidak spesifik.
Untuk limbah B3 ini berasal bukan dari prosesutamanya, misalnya dari
kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, inhibitor, korosi, ada
perak, pengemasan dan lain-lain.

c. Limbah B3 dari bahan kadaluarsa tumpahan, sisa kemasan, atau
buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Limbah jenis ini
tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat
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dimanfaatan kembali, sehingga memerlukan pengelolaan seperti
limbah B3 lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomo 101 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, menyebutkan bahwa
berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:
a. Limbah B3 kategori 1
b. Limbah B3 kategori II.
Berdasarkan sumbernya terdiri atas:
a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;

Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak
memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan
B3;

b. Limbah B3 dari sumber spesifik.
Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud meliputi:
1) Limbah B3 dari sumber spesifik umum;
2) Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
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BAB VI
PENCEMARAN MAKANAN DAN MINUMAN

Bahan makanan adalah hal sangat penting bagi kehidupan manusia seperti
karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral. Disamping itu ada zat yang
ditambahkan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja yang akan
mempengaruhi kualitas makanan itu sendiri. Penambahan tersebut bisa berbahaya
bagi kesehatan manusia baik secara sengaja maupun tidak sengaja yaitu apabila
bahan makanan ditambahkan zat aditif yang bersifat sintetis.

Racun dalam makanan bisa membahayakan orang yang memakannya
apabila hygiene dan sanitasinya dalam mengolah bahan makanan tersebut tidak
cermat. Bahan makanan berguna untuk sumber tenaga, pembangun, pengatur
bahkan penyembuh sakit. Namun, bisa juga sebagai media perantara bagi vektor,
mikroorganisme dan berbagi jenis bahan kimia, keracunan bahan makanan ini
oleh bahan kimia erat kaitannya dengan proses produksi dan distribusinya. Dalam
proses produksi sering terjadi kelalaian bahkan kesengajaan menggunakan bahan
kimia sebagai zat tambahan dalam makanan seperti zat pewarna, zat pengawet
dan sebagainya.

Pencemaran makanan bisa juga terjadi melalui rantai makanan di
lingkungan. Selain oleh bahan kimia pencemaran makanan bisa juga disebabkan
oleh faktor biologis dan ini menjadikan makanan tersebut menjadi mediator
masuknya kuman penyakit ke dalam tubuh. Makanan yang telah dihinggapi
mikroorganisme tersebut mengalami penguraian sehingga dapat mengurangi nilai
gizi dan kelezatannya bahkan dapat menyebabkan sakit dan kematian bagi yang
mengkonsumsinya. Pertumbuhan mikroorganisme dalam makanan dipengaruhi
oleh faktor intrinsik, ekstrinsik, implisit dan pengolahan.
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A. Sumber Pencemaran Makanan dan Minuman
1. Pencemaran Makanan dan Minuman oleh Bahan Kimia

Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kasus
keracunan makan makanan ditinjau dari sudut kimia :
a. Makanan dan minuman terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia

Kontaminasi karena bahan kimia sering terjadi karena kelalaian
atau kecelakaan, seperti meletakkan pestisida bersama dengan bahan
makanan/minuman, kelalaian dalam pencucian sayuran atau buah-
buahan sehingga sayur atau buah-buahan tersebut masih mengandung
sisa pestisida dan kelalaian memasukkan bahan kimia yang seyogyanya
dipakai untuk kemasan dimasukkan ke dalam makanan.

Bahan kimia yang terdapat dalam bahan makanan dengan
kadar yang berlebih akan bersifat toksik bagi manusia. Beberapa zat
yang sering menimbulkan keracunan manusia adalah :
1) Zinc, terdapat pada perlatan dapur akan mengalami reduksi bila

kontak dengan bahan makan yang bersifat asam.
2) Insektisida, keracunan ini terjadi karena mengkonsumsi makanan

yang masih mengandung residu pestisida, seperti pada syran dan
buah-buahan.

3) Cadmium, keracunan ini bisa terjadi karena Cd yang terdapat pada
peralatan dapur dengan kontak dengan makanan yang bersifat
asam.

4) Antimonium, berasal dari perlatan dapur yang dilapisi dengan
email kelabu murahan.

b. Penggunaan Zat Aditif
Zat aditif bahan makanan/minuman biasanya digunakan secara

sengaja, zat tambahan tadi dapat menyebabkan makanan lebih sedap,
tampak lebih menarik, bau dan rasa lebih sedap, dan
makanan/minuman lebih tahan lama (awet), tetapi karena
makanan/minuman tersebut dapat berbahaya bagi manusia maka
disebut zat pencemar.
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WHO mensyaratkan zat tambahan itu seharusnya memenuhi
kriteria sebagai berikut :
1) Aman digunakan,
2) Jumlahnya sekedar memenuhi kriteri pengaruh yang diharapkan,
3) Sangkil secara teknologi,
4) Tidak boleh digunakan untuk menipu pemakai dan jumlah yang

dipakai haruslah minimal.

Pemakaian zat tambahan yang aman digunakan merupakan
pertimbangan yang penting, walaupun tidak mungkin untuk
mendapatkan bukti secara mutlak bahwa suatu zat tambahan yang
digunakan secara khusus tidak toksik bagi semua manusia dalam
semua kondisi, paling tidak pengujian secara sifat-sifat fisiologis,
farmakologis, dan biokemis pada binatang percobaan yang dusulkan
dapat dipaki sebagai dasar yang beralasan bagi penilaian pemakian
suatu zat tambahan pada bahan makanan. Akan tetapi permasalahan
yang sering muncul adalah pihak produsen makanan lebih
memperetimbangkan segi untungnya dari dampak timbul bagi
kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi makanan yang
dihasilkannya. Karena pertimbangan ini sering terjadi pemalsuan
dalam perdagangan makanan, kalau pemalsuan sebatas merk dagang
yaitu dengan meniru nama produk yang digemari masyarakat tidak
akan memberikan masalah yang besar bagi kesehatan masyarakat,
tetapi bila pemalsuan tersebut bertujuan agar produk yang mestinya
dibuang baik karena kesalahan produksi, maupun telah melebihi masa
kadaluarsa, bila dipasarkan kembali akan sangant membahayakan bagi
kesehatan masyarakat.

Ada beberapa cara pemalsuan yang sering terjadi dan ini
dilakukan oleh penjual /produsen:
1) Menghilangkan bau, seperti penambahan cuka pada ikan yang

telah membusuk.
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2) Memberikan kesegaran palsu, misalnya dengan menambahkan zat
warna pada daging.

3) Menambahkan zat putih pada tepung.
4) Menambahkan tanggal kadaluarsa suatu produk.
5) Menyalurkan kembali makanan yang telah kadaluarsa melalui

paket-paket hadiah atau parcel.

Selain penyalahgunaan zat aditif tersebut bisa toksik pada
seseorang yang mengkonsumsi makanan dengan kandungan zat
tambahan yang melebihi kadarnya dalam waktu relatif lama. Sifat
toksik tersebut yang muncul setelah terpapar dalam rentang waktu
relatif lama, seperti penggunaan sakarin dan siklamat (pemanis buatan)
akan meracuni hati, penggunaan Monosodium Glutamat (penyedap
rasa) akan merusak jaringan otak dan banyak bahaya zat tambahan
lain yang bisa membahayakan kesehatan manusia.

c. Penggunaan bahan makanan seraca alamiah mengandung racun
Keracunan makanan bisa terjadi akibat racun secara alamiah

terdapat dalam makanan itu sendiri, keracunan seperti itu terjadi
karena kelalaian atau ketidaktahuan masyarakat yang
mengkonsumsinya, misalnya keracunan singkong karena adanya asam
sianida (HCN) yang pada dosis tertentu bisa menyebabkan kematian.
Singkong yang dikonsumsi tidak dicuci dengan benar atau tidak
sempurna pengolahannya. Demikian juga dengan keracunan jengkol
karena adanya kristal asam jenkolat yang bisa menyumbat saluran air
seni apabila kandungan jengkolat yang terakumulasi dalam tubuh.

2. Pencemaran Makanan dan Minuman Secara Biologis
Makanan/minuman yang disukai manusia pada umumnya disukai

oleh mikroorganisme, seperti virus, bakteri dan jamur yang menyerang
bahan makanan yang mentah seperti pada sayuran, buah-buahan, susu,
daging, dan banyak makanan/minuman yang sudah dimasak seperti nasi,
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roti/kue dan lauk pauk serta minuman. Makanan/minuman yang telah
dihinggapi mikroorganisme itu mengalami penguraian sehingga dapat
mengurangi nilai gizi dan kelezatannya bahkan makan yang telah
mengalami penguraian dapat menyebabkan sakit bahkan kematian. Bakteri
yang tumbuh di dalam makanan/minuman mengubah makanan/minuman
tersebut menjadi zat organik yang berkurang energinya. Populasi mikroba
pada berbagai jenis bahan pangan umumnya sangat spesifik, tergantung
dari jenis bahan pangannya, kondisi lingkungan dan cara penyimpanannya
dalam batas-batas tertentu kandungan mikroba pada bahan pangan adalah
berpengaruh terhadap ketahanan bahan pangan tersebut.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba
dalam pangan/minuman dapat bersifat fisik, kimia atau biologis yang
meliputi :
a. Faktor intrinsik, merupakan sifat fisik, kimia dan struktur yang dimiliki

oleh bahan pangan tersebut, seperti kandungan nutrisi, pH, senyawa
mikroba.

b. Faktor ekstrinsik, yaitu kondisi lingkungan pada penganan dan
penyimpanan bahan pangan seperti suhu, kelembaban, susunan gas di
atmosfer.

c. Faktor implisit, merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh mikroba itu
sendiri.

d. Faktor pengolahan, karena perubahan mikroba awal sebagai akibat
pengolahan bahan pangan, misalnya pemanasan, pendinginan, radiasi
dan penambahan bahan pengawet.

Beberapa jenis/spesies dari bakteri saproba dan bakteri patogen
dapat serta tumbuh dan berkembang biak dengan baik jika makanan yang
dihinggapi itu mempunyai pH, kelembaban dan temperatur yang
menguntungkan bagi kehidupan mereka, toksin yang dihasilkan ada dua
yaitu; (1) enterotoksin, yaitu toksin yang mengganggu alat-alat
pencernaan, dan (2) neurotoksin yaitu toksin yang mengganggu urat syaraf
kita.



Pencemaran Lingkungan
122

Diantara racun-racun tersebut racun yang dihasilkan oleh
Clostridium Botulinum, seperti makanan dalam kaleng, spora-spora dari
bakteri tidak mati dalam proses pasteurisasi. Dalam keadaan tertutup
(anaerob) dari suhu yang menguntungkan, maka spora-spora tersebut
dapat tumbuh menjadi bakteri serta menghasilkan toksin, racun yang
dihasilkan itu tidak mengganggu alat pencernaan melainkan mengganggu
urat saraf tepi , seperti racun Botulinum type A, B., C, D, dan E.

Diduga Clostridium Welchii dan Perfringens juga menghasilkan
Botulinum. Dibeberapa daerah Jawa Tengah pernah terjadi keracunan
setelah mengkonsumsi tempe bongkrek (dari ampas kelapa), racun yang
terdapat yaitu asam bongkrek yang dihasilkan Pseudomonas
Cocovenenans. Kemudian di Jawa Barat keracunan Oncom yang terbuat
dari kacanag tanah atau ampas tahu, sedang raginya berupa jamur Monilia
Sitophiladari spesies jamur tak sempurna, keracunan terjadi dari jenis
jamur Neurospora Sitophila. Makanan yang ditumbuhi Aspergillus Flavus
dapat mengandung racun Aflatoksin yang berbahaya sekali jika sampai
termakan, keracunan juga dapat diakibatkan karena memakan udang
terutama pada kondisi orang tertentu. Perlakuan panas yang tidak cukup
pada pengalengan daging seringkali menyebabkan spora bakteri pembusuk
jenis Clostridia anaerob mengalami germinasi. Pencemaran oleh
Clostridium Aerofoeticum dan C. Welchii akan menimbulkan bau busuk.
Bakteri fakultatif anaerob seperti Pseudomonas putrafaciens,
Flavobakterium Elastolyticum atau Protues Vulganbis dapat menyebabkan
dekomposisi protein yang akan menghasilkan campuran berbagai
metabolit berbau busuk ini berasal dari pencemaran bahan-bahan organik
yang mengandung senyawa nitrogen yang bobot molekulnya rendah
seperti asma amino dan protein.

B. Kontaminasi Makanan
Persediaan bahan makanan merupakan hal yang pokok dalam

kehidupan, dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, diperlukan
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keseimbangan antara produksi bahan makanan dengan jumlah penduduk.
Keterbatasan lahan produktif membuat manusia berupaya untuk mengelola
dengan cara penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi dengan
mempertimbangkan nilai gizi bahkan bahayanya bagi manusia.

Gambar 6.1. Sumber Kontaminasi Makanan

Makanan dapat mempengaruhi kesehatan manusia apabila terjadi
kontaminasi, kontaminasi tersebut dapat terjadi pada tahapan sebagai berikut:
1. Kontaminasi pada bahan makanan dan makanan segar

Bahan makanan sebelum diolah, diperoleh dengan melalui sistem
transportasi, kemudian sampai pada tempat penyimpanan bahan makanan,
tempat pengolahan, hingga penyimpanan makanan yang sudah dimasak.
Pada setiap tahapan tersebut dapat dimungkinkan terjadi kontaminasi dan
kerusakan bahan makanan oleh mikroba dan atau bahan kimia. Pemilihan
bahan makanan yang baik perlu mendapat perhatian khusus, misal dengan
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memperhatikan ada atau tidaknya kejadian penyebaran penyakit atau
wabah yang terjadi pada asal bahan makanan tersebut di produksi yang
berkaitan dengan kontaminasi penyakit.

2. Kontaminasi pada makanan siap saji
Bahan makanan yang telah melewati tahap atau proses pemasakan

dan kemudian akan disajikan, dan mungkin disimpan untuk beberapa
waktu sebelum disajikan. Ketepatan dan waktu, suhu, temperatur dan
kelembaban merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan.
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BAB VII
POLUTAN DAN ISU LINGKUNGAN GLOBAL

A. Pemanasan  Global
Pemanasan global telah menjadi isu intemasional   yang hangat. Isu

tersebut timbul mengingat pemanasan    global akan berdampak sangat besar
terhadap lingkungan.   Dampak tersebut dapat berupa perubahan iklim
atmosfir  bumi dan naiknya permukaan air laut. Diperkirakan akan terjadi
peningkatan curah hujan pada suatu daerah dan di  sisi lain ada daerah yang
sangat kekurangan curah hujan.   Hal tersebut tentu akan mengacaukan sistem
pertanian.   Frekuensi dan intensitas badai topan akan meningkat.    Naiknya
permukaan air laut akan mengakibatkan   tenggelamnya daerah dataran
rendah, meningkatnya erosi pantai, menambah permasalahan intrusi air laut.

Pemanasan global umumnya diakibatkan oleh  adanya  gas rumah kaca
(uap air, C02, CH4, Ozon, N2O dan Chloroflurokarbon (CFC) di atmosfir bumi.
Untuk mengurangi bahaya pemanasan global, emisi gas rumah   kaca harus
dikendalikan. Usaha ini meliputi penghematan   energi, termasuk di dalamnya
meningkatkan efisiensi penggunaan energi di industri, transportasi dan
rumah  tangga, pendaurulangan CO2 dengan menggunakan   energi biomassa
dan pengembangan energi yang tidak menghasilkan CO2 ( energi  angin,
surya dan PL TA).

1. Gas Rumah Kaca
Di  samping uap  air  dan  CO2, terdapat gas  rumah kaca (GRK) lain

di atmosfir bumi. Yang terpenting adalah Methan (CH4),  Ozon (O3), NP
dan CFC. Klorofluorokarbon, CFC merupakan sekelompok  zat  buatan
manusia  yang banyak  digunakan  dalam  industri dan kehidupan sehari-
hari. GRK lainnya terbentuk di alam secara langsung maupun sebagai
akibat adanya pencemaran. Masing-masing GRK mempunyai sifat absorbsi
yang  berbeda, yang  disebut dengan spektrum absorbsi. Uap air
mengabsorbsi sinar inframerah yang memiliki panjang gelombang antara
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4.103 sampai 7.103 nm, sedangkan yang diserap oleh CO2 adalah yang
memiliki panjang gelombang antara 13.103 sampai 17.l03 nm, sehingga
antara panjang gelombang 7.103 dan 13.103 terdapat jendela yang dapat
dilalui oleh sinar inframerah untuk lepas ke ruang angkasa. Dengan
demikian intensitas efek rumah kaca yang ditimbulkan oleh GRK tidak
berlebihan. Akan  tetapi dengan adanya pencemaran udara oleh berbagai
gas yang mempunyai spektrum absorbsi antara 7.103 nm dan 13.103 nm,
makin sedikit sinar inframerah yang dapat melalui jendela. Intensitas
absorbsi sinar inframerah oleh masing-masing GRK juga berbeda-beda.
Ada gas yang dapat mengabsorbsi sinar infra merah dengan sangat intensif
sehingga hal itu akan dengan sangat efektif menaikkan suhu muka bumi.

Dalam Tabel 7.1  disajikan potensi pemanasan global berbagai jenis
GRK relarif terhadap C02•

Tabel 4.1 Potensi Pemanasan Global GRK
Gas Berat Molekul Waktu Tinggal

(tahun)
Potensi Pemanasan

Global
CO2 44 50-200 1
Methan 16 10 21
N2O 44 150 290
CFC-11 137 65 3500
CFC-12 121 130 7300

Masa tinggal (residence time) GRK di atmosfir juga mempengaruhi
efektivitasnya dalam meningkatkan suhu muka bumi. Semakin panjang
masa tinggal gas di atmosfir, semakin efektif pengarubnya terhadap
kenaikan suhu muka  bumi.   Pada  Tabel 7.2 dapat  dilihat  sumbangsih
berbagai  aktivitas manusia kepada pemanasan global yang diakibatkan
oleh GRK.
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Tabel 7.2 Sumbangan berbagai aktivitas manusia terhadap
pemanasan global

Aktivitas %
1. Produksi dan konsumsi energi
2. Konsumsi CFC
3. Pertanian
4. Penebangan hutan dan perubahan tata guna lahan
5. Industri

57
17
14
9
3

100

Sumbangan terbesar diberikan oleh pembangkitan dan konsumsi
energi, yakni  sebesar  57%.  Kegiatan  ini  mencakup pembakaran bahan
bakar  fosil (BBF),  yaitu  minyak, gas dan batu  bara  sebagai  pembangkit
listrik  untuk keperluan rumah tangga dan industri serta sebagai sumber
energi untuk transportasi. Gas rumah kaca (GRK) utama yang dihasilkan
adalah CO2. Selain itu dihasilkan juga metan dari gas alam dan
penambangan batu bara serta N2O dan ozon.

Sumbangan yang diberikan oleh industri hanya kecil persentasenya,
yaitu sekitar 3%, karena energi yang digunakan sudah dimasukkan dalam
perhitungan kelompok aktivitas pertama. Sumbangan sebesar ini terutama
dihasilkan oleh CO2 dari industri semen.

2. Efek Rumah Kaca
Efek rumah kaca disebut juga green house effect. Istilah ini pada

awalnya timbul dari pengalaman para petani di daerah beriklim sedang
yang menanam sayursayuran  dan bijibijian di dalam rumah yang
berdinding kaca. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa pada  siang
hari dalam kondisi cuaca yang cerah, tanpa alat pemanaspun suhu di
dalam rumah berdinding kaca  adalah lebih tinggi dibanding suhu di
luarnya. Yang terjadi adalah radiasi  sinar matahari yang masuk ke dalam
ruangan melalui dinding kaca dipantulkan kembali oleh benda benda
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yang berada di dalam ruangan sebagai gelombang/radiasi panas   berupa
sinar   infra) merah.   Oleh karena  itu  udara  di dalam rumah  kaca
meningkat suhunya, dan panas yang dihasilkan terperangkap di dalam
rumah kaca tersebut dan tidak bercampur dengan udara di luar ruangan.

Efek rumah kaca dapat pula dialami dalam  mobil yang diparkir di
tempat yang panas pada  siang hari dengan jendela tertutup. Dari pancaran
radiasi   sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi (setelah melalui
penyerapan dari berbagai gas di atmosfir), sebagian di antaranya
dipantulkan dan diserap oleh permukaan  bumi.  Radiasi  yang diserap
dipancarkan lagi oleh permukaan bumi sebagai    sinar   infra merah yang
bergelombang panjang. Sinar  tersebut   di  atmosfir   kembali   diserap
oleh  gasgas   rumah  kaca seperti uap air dan C02  sehingga
tidak  terlepas ke angkasa  luar,  dan mengakibat kan   panas
terperangkap di troposfir, dan akhirnya    meningkatkan suhu di
permukaan bumi  dan lapisan  troposfir (lapisan atmosfir terendah), Hal
inilah yang mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca. Dengan   adanya
efek rumah kaca, suhu ratarata di  permukaan   bumi akan meningkat
sebesar 33°C dari kondisi suhu  tanpa efek rumah kaca  (± - 18°C),  suhu
yang  terlalu  dingin  bagi kehidupan   umat   manusia, menjadi 15°C.
Jadi   sebenarnya efek  rumah   kaca membuat  suhu permukaan  bumi
sesuai untuk  kehidupan  umat manusia.

Namun dengan  meningkatnya gasgas  rumah kaca di atmosfir
yang di luar batas kemampuan     sistem atmosfir untuk melakukan
absorbsi, maka suhu permukaan bumi menjadi akan lebih  tinggi  dari
15°C.  K.anaikan intensitas efek rumah kaca  akibat  peningkatan kadar
gas  rumah  kaca,  yang  terutama   diakibatkan adanya pencemaran udara,
akan  mengakibatkan terjadinya pemanasan global, yaitu  peningkatan
suhu permukaan bumi dan kenaikan   permukaan   air laut.
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3. Lubang   Ozon
Di lapisan  stratosfir  terdapat  ozon  (03)   yang  melindungi

kehidupan dimuka bumi dari sinar  ultraviolet bergelombang pendek  dan
berenergi  tinggi. Namun sejak  tahun   1985  dijumpai   adanya
penurunan    konsentrasi    ozon  yang   sangat drastis pada  lapisan
stratosfir  di  atas   benua  Antartika,   yang  kemudian   dikenal dengan
lubang  ozon. Penurunan    konsentrasi    ozon  juga   terjadi   pada lapisan
stearosfir  di  daerah lain,  tetapi   tidak sedrastis di Antartika ubang ozon
dikawatirkan akan  meningkatkan jumlah penyakit kanker kulit dan
penyakit mara  katarak,   menurunkan daya   imunitas   tubuh   serta
menurunkan    produksi pertanian  dan perikanan.

Penyebab utama lubang ozon adalah   sekelompok zat kimia yang
disebut dengan    klorofluorokarbon (CFC) sebagai zat buatan manusia
yang biasa digunakan  untuk  aerosol  (gas pendorong),   alat pengkondisi
udara (AC), kulkas, dan juga  digunakan dalam industri plastik, karet busa,
styrofoam, dan sebagainya. Walaupun demikian,  karena lubang ozon
sangat membahayakan   kehidupan manusia di muka bumi, maka dengan
kesepakatan   intemasional   melalui Protokol Montreal telah  dicapai  kata
sepakat untuk mengurangi produksi dan penggunaan CFC.  Bersamaan
dengan   itu akan dicari  zat penggantinya agar pada akhirnya produksi
dan   pemakaiannya dapat dihentikan sama sekali. Usaha   ini   akan
mempunyai dampak  ekonomi  yang sangat besar.

Negaranegara tropis, misalnya Indonesia,    dapat memetik
manfaat dari kebijaksanaan tersebut   dengan mencari pengganti CFC,
misalnya antara lain kapuk randu yang  dapat  menggantikan karet busa
yang  biasa  digunakan untuk kasur. Di  samping   itu  pohon randu juga
memiliki karakter mampu   menyerap CO2 sehingga dapat mengurangi
bahaya   pemanasan global. Keuntungan lain, substitusi   tersebut akan
meningkatan pendapatan negara   melalui ekspor nonmigas, dan
menciptakan lapangan  kerja di sektor pedesaan.
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.
a. Ozon

Ozon yang dibahas di sini adalah ozon   dalam lapisan stratosfir
yang berfungsi    melindungi    makhluk    hidup   di  muka   bumi   dari
sinar ultraviolet matahari, sedangkan ozon  yang  terdapat di lapisan
troposfir, walaupun   susunan kimianya sama dengan ozon  di
stratosfir,   mempunyai dampak lain terhadap bumi dan  makhluk
hidup yang menghuninya. Ozon di troposfir  ini bersifat  racun dan
merupakan   salah  satu  dari  gas rumah kaca. Ozon mempunyai
rumus  kimia O3. Jadi menyerupai rumus kimia  oksigen   (O) dengan
sebuah   atom  oksigen lebih  banyak   sehingga   berat  jenis   ozon   1,5
kali  lebih  besar dari  berat  jenis oksigen.  Pada suhu kamar  ozon
berwujud  gas. Ozon mengalami  kondensasi  pada suhu -112°C
menjadi  zat  cair  yang  berwarna   biru.  Di  atas  100°C  ozon  dengan
cepat mengalami  dekomposisi.

Ozon merupakan oksidan yang kuat, beracun, dan merupakan
zat pembunuh jasad  renik  yang kuat pula.  Karena  itu ozon
digunakan  sebagai bahan suci hama untuk air minum,  misalnya
dalam produksi air minum dalam kemasan  plastik.

Di  lapisan stratosfir, ozon terbentuk   secara  alamiahdari
molekul oksigen (O) melalui reaksi   fotokimia, yaitu  reaksi  kimia yang
menggunakan    cahaya sebagai sumber energi, sehingga terjadi
keseimbangan dinamis di lapisan stratosfir   tersebut (yaitu dengan
secara kontinyu terbentuk   dan terurai). Untuk reaksi tersebut
dibutuhkan   energi yang besar. Karena itu dalam pembentukan ozon
dari molekul oksigen dibutuhkan sinar   ultraviolet dengan gelombang
pendek.

Dalam pembentukan ozon, mulamula O2 dipecah oleh sinar
ultraviolet yang memiliki  panjang  gelombang   (λ) < 240 nm melalui
reaksi sebagai  berikut:

O2 + hv  2O(λ<240nm)
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2O + 2O2 2O3

3O2 2O3

Dari reaksi  ini,  hv ada1ah energi  yang terkandung   dalam
sinar, yaitu:

E = = ℎ
dengan h = konstanta  planck

v = frek:uensi sinar

Dari  persamaan di  atas nampak   bahwa   semakin   kecil λ,
semakin   besar energi    yang    terkandung di   dalamnya    Sinar
ultraviolet     dengan    panjang gelombang   pendek   dibutuhkan
dalam  reaksi  di atas karena  untuk  desosiasi 02 dibutuhkan energi
yang tinggi. Reaksi   pembentukan ozon menyerap seluruhsinar
ultraviolet ekstrim (λ= 100 s/d 200  nm)  dan ultraviolet-C   (λ =200
s/d 280  nm).  Ozon  yang terbentuk mengalami destruksi fotokimia
melalui   reaksi berikut:
O3 + hv  O3 + O (λ<240nm)

O3 + O 2O2

2O3 3O2

Reaksi ini menyerap  sebagian  besar ultravioletB   (λ = 280
s/d 320 nm).

Ozon  yang  terbentuk  tinggal  di annosfir  pada ketinggian   12
 25 km sebagai lapisan   yang  menyelimuti bumi. Oleh  karena ozon
berasal dari gas oksigen, sebelum ada oksigen  di annosfir  bumi,  tidak
ada pula  ozon  di lapisan stratosfir. Pada saat itu sinar  ultraviolet
yang  bergelombang   pendek  dengan  leluasa  sampai di permukaan
bumi.  Sinar ultraviolet  yang  berenergi  tinggi  itu merusak sel hidup
sehingga pada saat itu kehidupan di atas daratan tidaklah mungkin.
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Kehidupan hanya  ada  di  dalam air  yang  cukup dalam.  Di  dalam air
yang  dalam tersebut, makhluk hidup  terlindung   dari sinar ultraviolet.

b. Klorofiuorokarbon  (CFC)
Klorofluorokarbon (CFC)  adalah segolongan   zat kimia yang

terdiri  atas tiga jenis unsur, yaitu  klor (Cl), Fluor (F), dan karbon (C).
Di samping CFC, terdapat puia  segolongan   zat  kimia  lain  yang
merusak   ozon,  yaitu  yang  disebut  halon, dan juga  karbontetraklorid
(CCI.).  CFC  tidak dijumpai   di alam,  merupakan   .zat basil  rekayasa
manusia,  tidak beracun,  tidak mudah  terbakar,   dan sangat stabil
karena  tidak mudah  bereaksi.  Karena  itu CFC merupakan zat yang
sangat ideal untuk    industri. CFC12 (atau CCI2F2) sangat banyak
digunakan sebagai refrigerant (bahan pendingin)   pada kulkas dan AC.
Di dalam industri CFC11 (CFC13) digunakan untuk membuat plastik
busa  untuk  bantalan   kursi  dan  jok mobil,   plastik  pelindung
dalam  kemasan,   piring  dan  gelas  plastik.   Kebutuhan plastik  busa
meningkat sejak  digunakan  sebagai  bahan  isolasi  panas  atau
dingin karena  meningkatnya   harga  energi untuk memanasi /
mendinginkan ruangan.

Campuran CFC11 dan CFC12   merupakan bahan utama
sebagai gas pendorong   (aerosol), yaitu bahan  yang  dikemas dalam
kaleng  bertekanan tinggi (misalnya untuk parfum,  pewangi  ruangan,
hairspray  dan lainlain).

Di dalam industri elektronika, CFC13    digunakan sebagai zat
untuk membersihkan permukaan microchip  dari berbagai  jenis
kotoran,  dan digunakan pula  dalam  proses  drycleaning.   Jadi,
kiranya  tidak  ada  seorangpun   di dunia  ini yang  tidak  mengenyam
CFC.  Orang  di  desa  yang  membeli   barang   elektronik yang
dikemas  di dalam dus yang dilindungi  plastik  busa,  misalnya, secara
tidak langsung juga ikut mengkonsumsi CFC. Halon,  digunakan   untuk
alat pemadam kebakaran. Karena tidak merusak    peralatan, halon



Pencemaran Lingkungan
133

sangat disukai untuk digunakan, misalnya  dalam  ruang  komputer,
museum,   dan tempat  penyimpanan barang  berharga  di bank.  Pada
tabel 7.3 diperlihatkan   penggunaan   CFC  dalam berbagai  bidang.

Tabel 7.3. Penggunaan CFC di dunia, 1985
Penggunaan Bagian Total (%)
1. Aerosol
2. Plastik busa keras untuk isolasi ruangan
3. Pelarut
4. AC
5. Mesin Pendingin
6. Plastik busa lain
7. Lain-lain

25

Walaupun CFC sangat berguna, namun  lebih dari setengah
abad setelah ditemukan,  dibunyikan lonceng tentang  bahaya  CFC
terhadap  kehidupan di muka  bumi,  termasuk  manusia.  Dalam
tahun  1974, Molina  dan   Rowland, berdasarkan hasil penelitiannya
membuat hipotesis,   karena sifat CFC yang sangat stabil, maka CFC
tidak akan mengalami kerusakan di troposfir, sehingga pada akhimya
dapat mencapai lapisan stratosfir. Di lapisan stratosfir, CFC akan
terkena sinar  ultraviolet yang  berenergi  tinggi  dan  mengalami
dekomposisi dengan melepaskan atom klor yang sangat reaktif. Atom
klor yang sangat reaktif ini akan merusak ozon.

Tabel 7.4 menyajikan emisi berbagai jenis  CFC dan zat yang
sejenis, penggunaannya, pertumbuhan dan sumbangsihnya pada
perusakan lapisan ozon. CFC11  dan  CFC12 memberikan kontribusi
terbesar pada perusakan ozon. Kontribusi yang besar oleh CFC12
disebabkan oleh produksinya yang tinggi dan masa tinggalnya yang
lama di atmosfir. Metilkloroform, walaupun produksinya tinggi, namun
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tidak terlalu stabil sehingga di troposfirpun telah mengalami
penguraian. Masa tinggalnya di atmosfir pun tidak terlalu lama.

Laju pertumbuhan CFC tertinggi terdapat pada CFC13. Hal ini
terutama berkaitan dengan penggunaannya dalam industri elektronika
yang mengalami pertumbuhan sangat pesat.

Tabel 7.4. Emisi, Penggunaan CFC dan Zat Kimia Lain
Zat Kimia Emisi

(103 ton)
Masa
Tinggal
(tahun)

Aplikasi Pertumbuhan
(% tahun)

Sumbangsih
perusakan
ozon

CFC-11 238 76 Busa, aerosol,
mesin
pendingin

5 26

CFC-12 412 139 AC, mesin
pendingin
busa, aerosol

5 45

HCFC-32 72 22 Mesin
pendingin
busa

11 0

CFC-113 138 92 Zat pelarut 10 12
Karbon
tetraklorid

66 67 Zat pelarut 1 8

Metil
kloroform

474 8 Zat pelarut,
pemadam
kebakaran

23 1

Halon-1211 3 12 Pemadam
kebakaran

23 1

Halon-1301 3 101 Pemadam
kebakaran

- 4

Pada lapisan troposfir CFC tidak bereaksi dengan zat lain tidak
pula mengalami penguraian. Pada lapisan stratosfir, CFC terkena sinar
ultraviolet bergelombang pendek yang mengandung banyak energi dan
mengalami penguraian dengan terlepasnya atom klor. Contoh untuk
CFC12 adalah:
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CC12F2 + uv  Cl + CC1F2

Reaksi ini dapat berlanjut dengan terlepasnya atom Cl yang
masih tersisa. Atom Cl yang  terlepas  sangat reaktif  dan  dalam  waktu
beberapa  detik  akan bereaksi dengan ozon melalui reaksi sebagai
berikut:

Cl + O3 ClO + O2

CIO juga  sangat reaktif, dan pada siang hari dalam waktu satu
atau dua menit bereaksi dengan atom O yang banyak terdapat di
annosfir bagian atas pada ketinggian 30-5O km menurut reaksi:

ClO + O Cl + O2

Melalui reaksi ini Cl terbentuk kembali untuk kembali merusak
ozon. rantai reaksi di atas disebut dengan rantai reaksi ClO2 dan dapat
berlangsung berulang- ulang karena terbentuknya kembali Cl. Reaksi
terhenti dengan terbentuknya reaksi saingan yang mengikat Cl, yaitu
terbentuknya HCl dan klomitrat ( CION02).  Zat ini tidak reaktif
sehingga dapat menghentikan proses perusakan ozon. Ikatan yang
terbentuk tidak terlalu kuat sehingga dapat terlepas kembali dan reaksi
rantai ClOx dapat berlangsung lagi.  Karena itu kedua zat ini disebut
reservoir Cl .  Jika salah satu atau kedua zat tersebut terdifusi ke bawah
sampai di lapisan troposfir akan tercucilah zat tersebut  oleh hujan dan
reaksi rantai ClOx berhenti.

Semua reaksi perusakan ozon seperti diuraikan di atas bersifat
katalitik; di mana klor terbentuk kembali. Sebuah atom k.lor dapat
merusak sampai 100.000 molekul ozon. Di daerah beriklim sedang dan
tropik, perusakan ozon mengikuti rantai reaksi CIOx, yaitu ClO yang
terbentuk bereaksi dengan O. Jumlah atom O yang cukup untuk reaksi
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tersebut terdapat di lapisan atas pada ketinggian 3050  km,  yaitu basil
penguraian O2 dan O3 oleh sinar ultraviolet dari matahari.

Reaksi perusakan ozon oleh klor di daerah ini dapat dijelaskan
melalui reaksi sebagai berikut:

Cl + O3 ClO + O2

CIO + O Cl + O2

O3 + O 2O2

Produksi ozon di troposfir terjadi melalui reaksi fotokimia
dengan oksida nitrogen. Dalam reaksi ini dibutuhkan energi yang kecil
sehingga dapat terjadi di lapisan bawah troposfir, melalui reaksi
sebagai berikut:

NO2 + hv NO + O (λ< 380nm)
O + O2  O3

NO2 + O2 NO + O3

Jika yang terjadi hanya reaksi ini maka tidak akan terjadi
akumulasi ozon, karena reaksi tersebut dengan cepat diikuti oleh reaksi
kebalikannya, yaitu:

NO + O3 NO2 + O2

Namun atom O yang terbentuk pada reaksi pertama sangat
reaktif; dapat juga  bereaksi dengan zat yang mengandung hidrogen,
seperti  H dan HC menurut reaksi:

O + CH4 CH3 + OH
O + H2 H + OH
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yang selanjutnya diikuti reaksi dengan oksigen (O) yang
membentuk peroksida:

CH3 + O2 CH3 + OO
H + O2 HOO

Peroksida tersebut selanjutnya bereaksi dengan NO:

NO + ROO NO2 + RO
dengan  R = H ,   alkil,  alsil,  dan  seterusnya.

Dengan  adanya reaksi  ini NO2 terbentuk kembali tanpa
menggunakan O3. Reaksi terus berlanjut dengan terbentuknya O3 lagi
dari NO2 menurut reaksi fotokimia, sehingga terjadilah akumulasi O3

sampai pada konsentrasi yang tinggi.  Reaksi  fotokimia tersebut
terhenti pada malam hari.  Karena itu konsentrasi ozon mencapai
maksimum pada sore hari.  Jika malam hari tidak ada angin, ozon tetap
tinggal di tempat tersebut, sehingga dari hari ke hari konsentrasi terus
meningkat. Karena itu hari yang cerah dan tenang tanpa angin
merupakan kondisi yang baik untuk terjadinya pencemaran ozon
sampai pada tingkat yang tinggi. Kondisi ini banyak terjadi di
Indonesia, terutama pada musim kemarau.

Telah dicapai suatu kesepakatan untuk mengurangi
penggunaan CFC. Kesepakatan tersebut tercapai di Montreal, Kanada,
pada bulan September 1987 dan disebut dengan Protokol Montreal.
Dalam protokol Montreal ini disepakati untuk membekukan produksi
pada tahun 1986, penurunan produksi sampai 20% pada tahun 1993,
dan 30% pada tahun 1998.  Menurut Protokol Montreal yang
disponsori UNEP (United Nation Environment Program) pembatasan
dikenakan pada beberapa bahan pendingin yang menggunakan
CFC11; CFC12: CFC113; CFC1I4, dan CFCII5.
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Pembatasan ini belakangan bahkan diperketat lagi dalam
Protokol London bulan Juni 1991, yang menyatakan bahwa
pengurangan produksi sebesar 50% sudah harus tercapai pada tahun
1995, 85% pada tahun  1997, sehingga pada bulan Januari tahun
2000, dunia sudah harus bebas dari penggunaan CFC.

Usaha mengurangi penggunaan CFC tidaklah sederhana.
Sebagaimana telah diuraikan di atas, CFC banyak sekali digunakan
dalam industri. Dengan demikian pengurangan produksi dan
penggunaan CFC akan mempunyai dampak ekonomi yang besar dalam
bidang teknik pendinginan maupun industri busa poliuretan, aerosol
dan bahan pembersih komponen  elektronik yang  menggunakan
bahan tersebut. Hal itu telah mendorong pabrik pembuat mesin
pendingin berlomba menemukan bahan substitusi, yaitu menggunakan
bahan CFC yang tidak terkena pembatasan.

Untuk bahan pendingin yang  digunakan pada kulkas dan  AC,
altematif pengganti CFC12 adalah HFC134a (hidroflurokarbon-
134a), dan  pengganti CFCII adalah HCFCI23 (hidrokloro
flurokarbon-I23). Saat ini kedua senyawa tersebut masih dalam taraf
pengujian terhadap daya toksisitas dan kehandalannya dari segi
keamanan dan  teknis.  HCFC123 selain mempunyai masalah pada
material pengikat, juga mempunyai efek mematikan rasa atau membius.
Selain dari kedua jenis bahan pengganti di atas, saat ini banyak
digunakan HCFC22. Hidroklorofluorokarbon (HCFC) termasuk
golongan penyebab penipisan lapisan ozon yang relatif rendah
dibandingkan CFC, bersifat tidak stabil sehingga sebelum sampai ke
Iapisan stratosfi.rsudah akan terurai lebih dahulu.

4. Hujan Asam
Pencemaran udara yang berasal dari pembakaran bahan bakar,

terutama bahan bakar fosil, mengakibatkan terbentuknya asam suljat dan
asam nitrat. Asamasam tersebut dapat dideposisikan pada hutan, tanaman
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pertanian, danau, dan gedung, sehingga mengakibatkan kerusakan dan
kematian organisme hidup. Kerusakan menjadi lebih parah dengan
terbentuknya ozon yang beracun dari polutan melalui reaksi fotokimia.
Asam dan ozon juga dicurigai mempunyai dampak negatif terhadap
kesehatan.

Untuk mengurangi kerugian tersebut, perlu dilakukan berbagai
usaha untuk mengurangi pencemaran udara, di antaranya dengan:
a. Menggunakan bahan bakar dengan kadar belerang rendah.
b. Mengurangi kadar belerang dalam bahan bakar sebelum dibakar.
c. Mengikat dan mengubah zat pencemar dalam gas buangan yang

berasal dari pembakaran bahan bakar fosil (BBF).
d. Melakukan penghematan energi.

Derajat keasaman, dalam ilmu kimia dinyatakan dengan pH,
menyatakan kadar ion H+ yang terdapat di dalam sebuah larutan. Skala pH
dari O sampai 14. Larutan yang netral mempunyai nilai pH =  7, larutan
dengan pH < 7 disebut asam, sedangkan larutan dengan pH > 7 disebut
basa. Semakin rendah nilai pH semakin tinggi derajat keasamannya. Karena
pH menggunakan skala logaritmik, tiap  skala berarti kelipatan  10,
misalnya pH = 3   adalah 10  kali  lebih asam dibandingkan dengan pH = 4,
dan 100 kali lebih asam dibandingkan dengan pH=5.

Hujan yang normal adalah yang tidak  tercemar, mempunyai pH
sekitar 5,6. Jadi agak bersifat asam. Hal ini disebabkan terlananya asam
karbonat (H2CO3) yang ierbentuk dari gas CO2 di dalam air hujan. Asam
karbonat ini bersifat asam lemah sehingga tidak  merendahkan pH air
hujan. Jika air hujan terkontaminasi oleh asam kuat, pH air hujan turun  di
bawah 5,6. Hujan yang demikian disebut dengan hujan asam.
a. Deposisi Asam

Sebenarnya istilah hujan asam kurang tepat. Yang lebih tepat
sebenarnya adalah deposisi asam. Namun karena istilah hujan asam
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sudah sangat populer, maka untuk selanjutnya istilah tersebut tetap
digunakan.
Ada dua jenis deposisi asam, yaitu:
1) Deposisi kering, adalah peristiwa terkenanya benda dan makhluk

hidup oleh asam yang ada di udara. Ini dapat terjadi di daerah
perkotaan karena pencemaran udara dari kepadatan lalulintas,
dan di daerah yang langsung terkena udara yang tercemar dari
pabrik. Deposisi kering pada umumnya terjadi di tempat yang dekat
dengan sumber emisi.

2) Deposisi basah,  adalah turunnya asam dalam bentuk hujan.  Hal ini
terjadi apabila asam di dalam udara larut di dalam butirbutir air di
awan. Jika hujan torun. air hujannya akan bersifat asam.  Deposisi
basah dapat. pula terjadi karena hujan tnrun melalui udara yang
mengandung asam sehingga asam itu terlarut ke dalam air hujan
.dan  turun  ke bu.mi. Deposisi basah dapat terjadi di daerah  yang
sangat jauh dari sumber emisi.

b. Pengendalian Deposisi Asam
Usaha pengendalian deposisi asam dapat dilakukan melalui

berbagai cara, di antaranya adalah:
1) Penggunaan bahan bakar rendah belerang.

Kandungan  belerang  dalam  bahan  bakar  bervariasi.  Masalahnya
adalah ladang  minyak yang besar  di  dunia,  yaitu Timur Tengah,
dengan jumlah cadangan minyak 55% cadangan minyak dunia dan
Amerika Latin dengan jumlah cadangan 11 % cadangan minyak
dunia, mengandung kadar belerang yang tinggi, yakni sekitar 1,4 
1,6%.  ltu berarti bahwa dunia sebagian besar tergantung pada
minyak yang mengandung kadar belerang yang tinggi.

2) Penggunaan   gas alam.
Penggunaan gas alam akan  mengurangi emisi zat  pembentuk
asam, akan tetapi kebocoran gas ini melalui pipa dan tempat lain
akan menambah emisi metan. Sebagaimana diketahui, metan
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!

merupakan salah satu dari gas rum.ah kaca yang kuat. Usaha lain
yang dapat  dilakukan  adalah menggunakan bahan   ha/car
alternatif   yang  tidak  mengandung  belerang  dan  nitrogen,
misalnya   metanol,  etanol  dan  hidrogen. Akan tetapi penggantian
harus dilakukan dengan hati-hati, karena penggantian di satu sisi
dapat memecahkan  satu masalah, tetapi dapat menimbulkan
masalah  yang lain. Misalnya metanol yang pada proses
pembakaran menghasilkan dua sampai lima kali lebih banyak
formaldehide daripada penggunaan bensin  sebagai bahan bakar.
Zat  ini diketahui mempunyai sifat karsinogenik (penyebab kanker).

3) Mengurangi kandungan belerang sebelum  pembakaran.
Kadar belerang dalam bahan bakar dapat dikurangi dengan
teknologi tertentu. Dalam proses produksi batu bara, batu bara
dapat dicuci. Proses pencucian yang bertujuan untuk
membersihkan batu bara dari pasir, tanah dan kotoran lain, juga
dapat mengurangi kadar  belerang yang berupa pirit (belerang
dalam bentuk besi sulfida/FeS) sampai ± 50-90%. Untuk
mengurangi  kadar   belerang  organik  dalam batu hara lebih sulit
dan,  membutuhkan teknologi yang lebih canggih. Namun telah
dikembangkan teknologi yang relatif murah  dan telah digunakan
secara komersial di beberapa  negara.

4) Pengendalian pencemaran setelah pembakaran.
Beberapa teknologi  untuk mengurangi  emisi  SO2 dan NO,  pada
waktu  pembakaran telah dikembangkan. Salah satu teknologi
tersebut adalah lime injection in multiple burners (LIMB). Dengan
teknologi ini emisi SO2 dapat dikurangi sampai 80% dan NO,
sebesar 50%. Dalam teknologi ini kapur diinjeksikan ke dapur
pembakaran dan suhu pembakaran diturunkan dengan alat
pembakar khusus, Kapur akan bereaksi dengan belerang dan
membentuk gypsum (kalsium sulfat dihidrat). Penurunan suhu
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mengakibatkan turunnya pembentukan NO, baik dari nitrogen
yang terdapat dalam baban bakar maupun nitrogen dari udara.

5) Pengendalian setelah pembakaran.
Zat pencemar dapat pula dikurangi  dari  limbah  gas  basil

pembakaran. Teknologi yang sudab banyak digunakan adalah flue-
gas  desulfurization (FCD). Prinsip teknologi ini ialah untuk
mengikat SO2 di dalam limbah gas di  cerobong asap dengan
absorben, yaitu yang disebut scrubbing. Dengan cara  ini 70 - 95%
SO2 yang terbentuk dapat diikat. Kerugian cara ini adalah
terbentuknya limbah. Akan tetapi limbah ini dapat pula diubah
menjadi, gypsum yang digunakan untuk berbagai industri.

6) Penghematan energi.
Keseluruhan pengendalian pencemaran yang diuraikan di

atas mempunyai kelemahan, yakni hanya efektif untuk mereduksi
SO2 dan NO2, tetapi tidak terhadap CO2 yang merupakan gas
rumah kaca yang penting. Pola penghematan energi justru memiliki
fungsi ganda, di samping dari segi ekonomi, juga mengurangi emisi
CO2. Yang dimaksud dengan penghematan energi bukan
mengurangi penggunaan energi sehingga menghambat
pembangunan, melainkan meningkatkan efisiensi penggunaan
energi, agar dari per satuan energi dapat dihasilkan pelayanan yang
lebih banyak. Oleh karena konsumsi energi per satuan keluaran
berkurang, maka pencemaran persatuan keluaran juga akan
menurun.
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BAB VIII

STRATEGI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
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Pencemaran lingungan menyebabkan perubahan tatanan lingkungan alam
atau ekosistem yang sebelumnya ada secara alami. Pencemaran juga dapat
mengurangi fungsi elemen-elemen lingkungan pada ekosistem karena kegiatan
manusia yang mengakibatkan pencemaran tersebut. Bahkan pencemaran pada

AMDAL

Kerangka Acuan
(KA) ANDAL RKL-RPL

UK
L-

UP
L

Identitas Pemrakarsa

Rencana Usaha atau Kegiatan

Dampak Lingkungan yang terjadi

Program Pengelolaan dan pemantauan
Lingkungan
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suatu lingkungan dapat menurunnya kualitas sumberdaya dan kemudian tidak
bisa dimanfaatkan lagi. Dengan akibat-akibat seperti itu maka sudah tidak bisa
ditunda lagi bahwa pencemaran haruslah, tidak sekedar dihindari, akan tetapi
diperlukan juga tindakan-tindakan pencegahan.

Pencegahan terhadap pencemaran merupakan upaya yang sangat besar
bagi penyelamatan masa depan bumi, air dan udara di dunia ini. Sebelumnya,
pencemaran memang sudah banyak sekali terjadi. Tidak hanya di negara maju di
mana industrialisasi sudah mencapai puncaknya, namun juga di negara-negara
yang sedang berkembang di mana proses dan praktek industrialisasi mulai
diterapkan. Dengan demikian, industrialisasi yang tidak memenuhi standar
kebijaksanaan lingkungan hidup adalah faktor utama mengapa pencemaran
terjadi.

A. Industri
Pencemaran akibat industri misalnya, merupakan hal yang harus

diminimalisir atau  kalau dapat dihindari karena baik polusi udara yang
diakibatkannya maupun buangan limbah hasil proses pengelolahan barang
mentahnya sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Jika industrialisasi
merupakan proyek pembangunan yang tak bisa dihindari guna kemajuan
manusia, maka setidaknya harus ada landasan bagaimana industriaisasi yang
tak merugikan.

Kerusakan lingkungan yang semakin menjadi ini dapat disebabkan
karena kurangnya kesadaran masyarakat akan makna penting lingkungan
bagi generasi mendatang, kurangnya keberanian masyarakat untuk melakukan
tindakan-tindakan hukum menghadapi para pencemar, kurangnya instrumen
hukum dalam masyarakat untuk menangani kasus-kasus yang terjadi, serta
adanya keterbatasan sarana dan prasarana dari pemerintah yang
diperuntukkan masyarakat dan keterbatasan dalam diri masyarakat mengenai
apa sebenarnya yang terjadi dalam lingkungan ini.

Setiap kegiatan  manusia pada dasarnya menimbulkan dampak
terhadap lingkungan hidup, maka perlu dengan perkiraan pada perencanaan
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awal, sehingga dengan cara demikian dapat dipersiapkan langkah pencegahan
maupun penanggulangan dampak negatifnya dan mengupayakan
pengembangan dampak positif dari kegiatan tersebut. Sehubungan dengan itu,
maka diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan sebagai proses dalam
pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan.(Subagyo
:1999)

Pada dasarnya telah banyak diterapkan sistem pengelolaan limbah oleh
perusahaan-perusahaan yaitu dengan model end pipe tegnology. Namun
pengolahan limbah sistem tersebut memerlukan biaya tambahan yang cukup
besar, sehingga faktor biaya tersebut merupakan kendala bagi industri dalam
melakukan pengelolaan limbah, khususnya bagi industri-industri skala kecil
dan menengah. Permasalahan inilah yang menyebabkan terjadinya
pencemaran dan perusakan lingkungan yang kondisinya akan semakin parah
bila dibarengi dengan lemahnya penegakan hukum.

Teknologi ini menitik beratkan pada pengolahan limbah yang
didapatkan diakhir produksi sehingga teknik ini dirasa kurang karena baik
usahanya setelah terbentuknya limbah, selain itu juga tidak efektif dalam
memecahkan permasalahan lingkungan, karena pengolahan limbah cair, padat
atau gas memiliki resiko pindahnya polutan dari satu media ke media
lingkungan lainnya, dimana dapat menimbulkan masalah lingkungan yang
sama gawatnya, atau berakhir sebagai sumber pencemar secara tidak langsung
pada media yang sama. Lagipula biaya investasi dan operasi tinggi, karena
pengolahan limbah memerlukan biaya tambahan pada proses produksi,
sehingga biaya persatuan produk naik.

Karena pemikiran tersebut maka kini munculah sistem yang
menyempurnakan end pipe technology, yaitu sistem produksi bersih atau
cleaner production technology.Produksi bersih merupakan suatu strategi
pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, terpadu dan diterapkan secara
kontinu pada proses produksi, produk, dan jasa untuk meningkatkan eko-
efisiensi sehingga mengurangi resiko terhadap kesehatan manusia dan
lingkungan.
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Produksi Bersih bertujuan untuk mencegah dan meminimalkan
terbentuknya limbah atau bahan pencemar lingkungan diseluruh tahapan
proses produksi. Disamping itu, produksi bersih juga melibatkan upaya-upaya
untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku, bahan penunjang dan
energi diseluruh tahapan produksi. Dengan menerapkan konsep produksi
bersih, diharapkan sumber daya alam dapat lebih dilindungi dan dimanfaatkan
secara berkelanjutan.

Secara singkat, produksi bersih memberikan dua keuntungan, pertama
meminimisasi terbentuknya limbah, sehingga dapat melindungi kelestarian
lingkungan hidup dan kedua adalah efisiensi dalam proses produksi, sehingga
dapat mengurangi biaya produksi.

Prinsip-prinsip dalam produksi bersih diaplikasikan dalam bentuk
kegiatan 4R, meliputi:
1. Reuse, atau penggunaan kembali adalah suatu teknologi yang

memungkinkan suatu limbah dapat digunakan kembali tanpa mengalami
perlakukan fisika/ kimia/ biologi.

2. Reduction, atau pengurangan limbah pada sumbernya adalah teknologi
yang dapat mengurangi atau mencegah timbulnya pencemaran di awal
produksi misalnya substitusi bahan baku yang ber B3 dengan B9.

3. Recovery, adalah teknologi untuk memisahkan suatu bahan atau energi
dari suatu limbah untuk kemudian dikembalikan ke dalam proses produksi
dengan atau tanpa perlakuan fisika/ kimia/ biologi.

4. Recycling, atau daur ulang adalah teknologi yang berfungsi untuk
memanfaatkan limbah dengan memprosesnya kembali ke proses semula
yang dapat dicapai melalui perlakuan fisika/kimia/biologi.

Penerapan strategi produksi bersih di dalam pengembangan bisnis
dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:
1. Meningkatkan daya saing dan kegiatan usahanya juga dapat berkelanjutan,

mengingat semakin besarnya peranan lingkungan hidup dalam kebijakan
perdagangan internasional.
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2. Dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam setiap kegiatan
proses produksi secara berkesinambungan maka perusahaan memperoleh
keuntungan ekonomis dengan adanya peningkatan efektifitas dan efisiensi
di segala aspek.

3. Dengan menjalankan strategi produksi bersih perusahaan dapat
menurunkan biaya produksi dan biaya pengolahan limbah serta sekaligus
mengurangi terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Strategi produksi bersih merupakan metode kunci untuk
mengharmonisasikan kepentingan ekonomi dan pemeliharaan lingkungan.

Pencemaran lingkungan memang tidak dapat dihindarkan karena
merupakan bagian dari aktivitas manusia di alam, namun pencemaran dapat
dikendalikan agar dampaknya tidak begitu bernahaya terhadap kelangsungan
ekologis di lingkungan tersebut. Untuk mengelola lingkungan perlu adanya
teknologi, teknologi yang sebelumbya telah di sempurnakan untuk pengelolaan
limbah produksi dengan cara ecoevisiensi dengan menggunakan sistem
produksi bersih yang mengendalikan pencemaran dari awal produksi, proses
hingga outputnya.

B. Perubahan Perilaku Masyarakat
Secara alami, ekosistem air dapat melakukan “rehabilitasi” apabila

terjadi pencemaran terhadap badan air. Kemampuan ini ada batasnya. Oleh
karena itu perlu diupayakan untuk mencegah dan menanggulangi
pencemaran air. Untuk mengatasi pencemaran air dapat dilakukan usaha
preventif, misalnya dengan tidak membuang sampah dan limbah industri ke
sungai. Kebiasaan membuang sampah ke sungai dan disembarang tempat
hendaknya diberantas dengan memberlakukan peraturan-peraturan yang
diterapkan di lingkungan masing-masing secara konsekuen. Sampah-sampah
hendaknya dibuang pada tempat yang telah ditentukan.

Masyarakat di sekitar sungai perlu merubah perilaku tentang
pemanfaatan sungai agar sungai tidak lagi dipergunakan sebagai tempat
pembuangan sampah dan tempat mandi-cuci-kakus (MCK). Peraturan
pembuangan limbah industri hendaknya dipantau pelaksanaannya dan
pelanggarnya dijatuhi hukuman. Limbah industri hendaknya diproses dahulu
dengan teknik pengolahan limbah, dan setelah memenuhi syarat baku mutu
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air buangan baru bisa dialirkan ke selokan-selokan atau sungai. Dengan
demikian akan tercipta sungai yang bersih dan memiliki fungsi ekologis.
Tindakan yang Perlu Dilakukan oleh Masyarakat:
1. Tidak membuang sampah atau limbah cair ke sungai, danau, laut dll.
2. Tidak menggunakan sungai atau danau untuk tempat mencuci truk, mobil

dan sepeda motor.
3. Tidak menggunakan sungai atau danau untuk wahana memandikan ternak

dan sebagai tempat kakus.
4. Tidak minum air dari sungai, danau atau sumur tanpa dimasak dahulu.

Pembuatan kolam pengolah limbah cair saat ini mulai digalakkan
pembuatan WC umum yang dilengkapi septic tank di daerah/lingkungan yang
rata-rata penduduknya tidak memiliki WC. Setiap sepuluh rumah disediakan
satu WC umum. Upaya demikian sangat bersahabat dengan lingkungan,
murah dan sehat karena dapat menghindari pencemaran air sumur / air tanah.

Selain itu, sudah saatnya diupayakan pembuatan kolam pengolahan air
buangan (air cucian, air kamar mandi, dan lain-lain) secara kolektif, agar
limbah tersebut tidak langsung dialirkan ke selokan atau sungai.

Salah satu contoh tahap-tahap proses pengolahan air buangan adalah
sebagai berikut:
1. Proses penanganan primer, yaitu memisahkan air buangan dari bahan-

bahan padatan yang mengendap atau mengapung.
2. Proses penanganan sekunder, yaitu proses dekomposisi bahan-bahan

padatan secara biologis.
3. Proses pengendapan tersier, yaitu menghilangkan komponen-komponen

fosfor dan padatan tersuspensi, terlarut atau berwarna dan bau. Untuk itu
bisa menggunakan beberapa metode bergantung pada komponen yang
ingin dihilangkan.
a. Pengendapan, yaitu cara kimia penambahan kapur atau metal

hidroksida untuk mengendapkan fosfor.
b. Adsorbsi, yaitu menghilangkan bahan-bahan organik terlarut,

berwarna atau bau.
c. Elektrodialisis, yaitu menurunkan konsentrasi garam-garam terlarut

dengan menggunakan tenaga listrik.
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d. Osmosis, yaitu mengurangi kandungan garam-garam organik maupun
mineral dari air.

e. Klorinasi, yaitu menghilangkan organisme penyebab penyakit.

C. Metode Pengendalian Pencemaran Lingkungan
1. Penanggulangangan Pencemaran Air

Pengendalian/penanggulangan pencemaran air di Indonesia telah
diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air. Secara umum hal
ini meliputi pencemaran air baik oleh instansi ataupun non-instansi. Salah
satu upaya serius yang telah dilakukan Pemerintah dalam pengendalian
pencemaran air adalah melalui Program Kali Bersih (PROKASIH). Program
ini merupakan upaya untuk menurunkan beban limbah cair khususnya
yang berasal dari kegiatan usaha skala menengah dan besar, serta
dilakukan secara bwertahap untuk mengendalikan beban pencemaran dari
sumber-sumber lainnya. Program ini juga berusaha untuk menata
pemukiman di bantaran sungai dengan melibatkan masyarakat setempat
(KLH, 2004).

Pada prinsipnya ada 2 (dua) usaha untuk menanggulangi
pencemaran, yaitu penanggulangan secara non-teknis dan secara teknis.
Penanggulangan secara non-teknis yaitu suatu usaha untuk mengurangi
pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan
perundangan yang dapat merencanakan, mengatur dan mengawasi segala
macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sehingga tidak terjadi
pencemaran. Peraturan perundangan ini hendaknya dapat memberikan
gambaran secara jelas tentang kegiatan industri yang akan dilaksanakan,
misalnya meliputi AMDAL, pengaturan dan pengawasan kegiatan dan
menanamkan perilaku disiplin. Sedangkan penanggulangan secara teknis
bersumber pada perlakuan industri terhadap perlakuan buangannya,
misalnya dengan mengubah proses, mengelola limbah atau menambah alat
bantu yang dapat mengurangi pencemaran.
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Berbagai upaya pengendalian pencemaran air yang telah dilakukan
melalui berbagai kebijakan diantaranya melalui pendekatan kelembagaan,
hukum, teknis dan program khusus. Pendekatan kelembagaan dilakukan
dengan membentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal),
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), dan Dinas-dinas
Lingkungan Hidup Daerah yang saat ini menjadi Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda).

Berbagai program khusus dari tahun 1980-an sampai saat ini telah
dilaksanakan yaitu diantaranya Program Kali Bersih (Prokasih), Surat
Pernyataan Kali Bersih (SuperKasih) dan Program Penilaian Peringkat
Kinerja Perusahaan (Proper). Hal tersebut telah dilaksanakan di berbagai
daerah yang berupa studi dan pelaksanaan pemantauan kualitas air
terutama pada sungai-sungai penting yang mempunyai fungsi
pemanfaatan yang sangat tinggi. Balai Lingkungan Keairan, Pusat Litbang
SDA, melalui pendekatan teknis sejak tahun 1980 telah berkiprah dalam
upaya pengendalian pencemaran air dalam rangka mendukung kebijakan
MenLH dan Program TKP2 (Tim Koordinasi Pengendalian Pencemaran)
Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,
upaya konservasi sumber daya air khususnya terkait dengan pengelolaan
kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang juga dimuat dalam PP
No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air, bahwa upaya pengendalian pencemaran air yaitu
mengendalikan kualitas air masukan ke badan air penampung yang dalam
hal ini sungai, danau dan waduk serta airtanah akifer. Balai Lingkungan
Keairan, Puslitbang Sumber Daya Air (SDA) yang berada dibawah Badan
Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pekerjan Umum, sesuai dengan
tugas dan fungsinya telah melakukan berbagai kegiatan terkait dengan
pengendalian pencemaran air yaitu melakukan penelitian dan
pengembangan yang dimulai dari studi teknologi pengendalian
pencemaran air (PPA) yang kemudian melaksanakan pembangunan pilot
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plant instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebagai uji coba dari berbagai
kriteria desain teknologi PPA sebagai hasil kajian dari studi-studi
terdahulu.

2. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Tanah
Apabila pencemaran telah terjadi, maka perlu dilakukan

penanggulangan terhadap pencemara tersebut. Tindakan penanggulangan
pada prinsipnya mengurangi bahan pencemar tanah atau mengolah bahan
pencemar atau mendaur ulang menjadi bahan yang bermanfaat. Tanah
dapat berfungsi sebagaimana mestinya, tanah subur adalah tanah yang
dapat ditanami dan terdapat mikroorganisme yang bermanfaat serta tidak
punahnya hewan tanah. Langkah tindakan penanggulangan yang dapat
dilakukan antara lain dengan cara:
a. Sampah-sampah organik yang tidak dapat dimusnahkan (berada dalam

jumlah cukup banyak) dan mengganggu kesejahteraan hidup serta
mencemari tanah, agar diolah atau dilakukan daur ulang menjadi
barangbarang lain yang bermanfaat, misal dijadikan mainan anak-
anak, dijadikan bahan bangunan, plastik dan serat dijadikan kesed atau
kertas karton didaur ulang menjadi tissu, kaca-kaca di daur ulang
menjadi vas kembang, plastik di daur ulang menjadi ember dan masih
banyak lagi cara-cara pendaur ulang sampah.

b. Bekas bahan bangunan (seperti keramik, batu-batu, pasir, kerikil, batu
bata, berangkal) yang dapat menyebabkan tanah menjadi tidak/kurang
subur, dikubur dalam sumur secara berlapis-lapis yang dapat berfungsi
sebagai resapan dan penyaringan air, sehingga tidak menyebabkan
banjir, melainkan tetap berada di tempat sekitar rumah dan tersaring.
Resapan air tersebut bahkan bisa masuk ke dalam sumur dan dapat
digunakan kembali sebagai air bersih.

c. Hujan asam yang menyebabkan pH tanah menjadi tidak sesuai lagi
untuk tanaman, maka tanah perlu ditambah dengan kapur agar pH
asam berkurang.
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Dengan melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan
terhadap terjadinya pencemaran lingkungan hidup (pencemaran udara,
pencemaran air dan pencemaran tanah) berarti kita melakukan
pengawasan, pengendalian, pemulihan, pelestarian dan pengembangan
terhadap pemanfaatan lingkungan) udara, air dan tanah yang telah
disediakan dan diatur oleh Allah sang pencipta, dengan demikian berarti
kita mensyukuri anugerah-Nya.

Pencemaran tanah dapat ditanggulangi dengan cara sebagai
berikut :
a. Landfill, yaitu pembuangan sampah ke dalam lobang (tempat yang

lebih rendah).
b. sanitary incine ration, pembuangan sampah ke dalam jurang kemudian

ditutup lagi dengan tanah
c. Individual incineration, yaitu sampah dikumpulkan dan dibakar

sendiri.
d. Incinerator, yaitu pembakaran sampah setelah sampah terkumpul

banyak oleh petugas kebersihan

3. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Udara
Industri selalu dikaitkan sebagai sumber pencemar karena aktivitas

industri merupakan kegiatan yang sangat tampak dalam pembebasan
berbagai senyawa kimia ke lingkungan.

Sebagian jenis gas dapat dipandang sebagai pencemar udara
terutama apabila konsentrasi gas tersebut melebihi tingkat konsentrasi
normal dan dapat berasal dari sumber alami (seperti gunung api) serta juga
gas yang berasal dari kegiatan manusia (anthropogenic sources). Senyawa
pencemar udara itu sendiri digolongkan menjadi (a) senyawa pencemar
primer, dan (b) senyawa pencemar sekunder. Senyawa pencemar primer
adalah senyawa pencemar yang langsung dibebaskan dari sumber
sedangkan senyawa pencemar sekunder ialah senyawa pencemar yang
baru terbentuk akibat antar-aksi dua atau lebih senyawa primer selama
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berada di atmosfer. Dari sekian banyak senyawa pencemar yang ada, lima
senyawa yang paling sering dikaitkan dengan pencemaran udara ialah:
karbonmonoksida (CO), oksida nitrogen (NOx), oksida sulfur (SOx),
hidrokarbon (HC), dan partikulat (debu).

Definisi dari pencemaran udara itu sendiri ialah peristiwa
pemasukan dan/atau penambahan senyawa, bahan, atau energi ke dalam
lingkungan udara akibar kegiatan alam dan manusia sehingga temperatur
dan karakteristik udara tidak sesuai lagi untuk tujuan pemanfaatan yang
paling baik. Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa nilai lingkungan
udara tersebut telah menurun.

Pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas manusia dapat
ditimbulkan dari 6 (enam) sumber utama, yaitu:
a. Pengangkutan dan transportasi,
b. Kegiatan rumah tangga,
c. Pembangkitan daya yang menggunakan bahan bakar fosil,
d. Pembakaran sampah,
e. Pembakaran sisa pertanian dan kebakaran hutan,
f. Pembakaran bahan bakar dan emisi proses.

Suatu penelitian dari Ross (1972) menyatakan bahwa
pengangkutan merupakan sumber yang memberikan iuran terbesar dalam
emisi pencemar per tahun dan hal ini terus meningkat karena adanya
penambahan kendaraan dalam lalu lintas di jalan raya pada lima tahun
terakhir. Di Amerika Serikat, industri memberikan bagian yang relatif kecil
pada pencemaran atmosferik jika dibandingkan dengan pengangkutan.
Namun, karena kegiatan industri merupakan aktivitas yang mudah diamati
dan merupakan golongan sumber pencemaran titik (point source of
pollution), masyarakat pada umumnya lebih menganggap industri sebagai
sumber utama polutan yang menyebabkan udara tercemar. Belum lagi
dengan limbah padat dan limbah cair industri yang semakin memperparah
image negatif industri di masyarakat.

Pengendalian pencemaran akan membawa dampak positif bagi
lingkungan karena hal tersebut akan menyebabkan kesehatan masyarakat
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yang lebih baik, kenyamanan hidup lingkungan sekitar yang lebih tinggi,
resiko yang lebih rendah, kerusakan materi yang rendah, dan yang paling
penting ialah kerusakan lingkungan yang rendah. Faktor utama yang harus
diperhatikan dalam pengendalian pencemaran ialah karakteristik dari
pencemar dan hal tersebut bergantung pada jenis dan konsentrasi senyawa
yang dibebaskan ke lingkungan, kondisi geografik sumber pencemar, dan
kondisi meteorologis lingkungan.

Pengendalian pencemaran udara dapat dilakukan dengan dua cara
yaitu pengendalian pada sumber pencemar dan pengenceran limbah gas.
Pengendalian pada sumber pencemar merupakan metode yang lebih efektif
karena hal tersebut dapat mengurangi keseluruhan limbah gas yang akan
diproses dan yang pada akhirnya dibuang ke lingkungan. Di dalam sebuah
pabrik kimia, pengendalian pencemaran udara terdiri dari dua bagian
yaitu penanggulangan emisi debu dan penanggulangan emisi senyawa
pencemar.

Alat-alat pemisah debu bertujuan untuk memisahkan debu dari
alirah gas buang. Debu dapat ditemui dalam berbagai ukuran, bentuk,
komposisi kimia, densitas, daya kohesi, dan sifat higroskopik yang berbeda.
Maka dari itu, pemilihan alat pemisah debu yang tepat berkaitan dengan
tujuan akhir pengolahan dan juga aspek ekonomis. Secara umum alat
pemisah debu dapat diklasifikasikan menurut prinsip kerjanya:
a. Pemisah Brown

Alat pemisah debu yang bekerja dengan prinsip ini menerapkan prinsip
gerak partikel menurut Brown. Alat ini dapat memisahkan debu dengan
rentang ukuran 0,01 – 0,05 mikron. Alat yang dipatenkan dibentuk
oleh susunan filamen gelas denga jarak antar filamen yang lebih kecil
dari lintasan bebas rata-rata partikel.

b. Penapisan
Deretan penapis atau filter bag akan dapat menghilangkan debu hingga
0,1 mikron. Susunan penapis ini dapat digunakan untuk gas buang
yang mengandung minyak atau debu higroskopik.
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c. Electrostatic Precipitator (Pengendap elektrostatik)
Alat ini mengalirkan tegangan yang tinggi dan dikenakan pada aliran
gas yang berkecepatan rendah. Debu yang telah menempel dapat
dihilangkan secara beraturan dengan cara getaran. Keuntungan yang
diperoleh dari penggunaan pengendap elektrostatik ini ialah
didapatkannya debu yang kering dengan ukuran rentang 0,2 – 0,5
mikron. Secara teoritik seharusnya partikel yang terkumpulkan tidak
memiliki batas minimum.

d. Pengumpul Sentrifugal
Pemisahan debu dari aliran gas didasarkan pada gaya sentrifugal yang
dibangkitkan oleh bentuk saluran masuk alat. Gaya ini melemparkan
partikel ke dinding dan gas berputar (vortex) sehingga debu akan
menempel di dinding serta terkumpul pada dasar alat. Alat yang
menggunakan prinsip ini digunakan untuk pemisahan partikel dengan
rentang ukuran diameter hingga 10 mikron lebih.

e. Pemisah Inersia
Pemisah ini bekerja atas gaya inersia yang dimiliki oleh partikel dalam
aliran gas. Pemisah ini menggunakan susunan penyekat sehingga
partikel akan bertumbukan dengan penyekat dan akan dipisahkan dari
aliran fasa gas. Alat yang bekerja berdasarkan prinsip inersia ini
bekerja dengan baik untuk partikel yang berukuran hingga 5 mikron.

f. Pengendapan dengan gravitasi
Alat yang bekerja dengan prinsip ini memanfaatkan perbedaan gaya
gravitasi dan kecepatan yang dialami oleh partikel. Alat ini akan
bekerja dengan baik untuk partikel dengan ukuran yang lebih besar
dari 40 mikron dan tidak digunakan sebagi pemisah debu tingkat akhir.

Di industri, terdapat juga beberapa alat yang dapat memisahkan
debu dan gas secara bersamaan (simultan). Alat-alat tersebut
memanfaatkan sifat-sifat fisik debu sekaligus sifat gas yang dapat terlarut
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dalam cairan. Beberapa metoda umum yang dapat digunakan untuk
pemisahan secara simultan ialah:
a. Menara percik

Prinsip kerja menara percik ialah mengkontakkan aliran gas yang
berkecepatan rendah dengan aliran air yang bertekanan tinggi dalam
bentuk butiran. Alat ini merupakan alat yang relatif sederhana dengan
kemampuan penghilangan sedang (moderate). Menara percik mampu
mengurangi kandungan debu dengan rentang ukuran diameter 10-20
mikron dan gas yang larut dalam air.

b. Siklon basah
Modifikasi dari siklon ini dapat menangani gas yang berputar lewat
percikan air. Butiran air yang mendandung partikel dan gas yang
terlarut akan dipisahkan dengan aliran gas utama atas dasar gaya
sentrifugal. Slurry dikumpulkan di bagian bawah siklon. Siklon jenis ini
lebih baik daripada menara percik. Rentang ukuran debu yang dapat
dipisahkan ialah antara 3 – 5 mikron.

c. Pemisah venturi
Metode pemisahan venturi didasarkan atas kecepatan gas yang tinggi
pada bagian yang disempitkan dan kemudan gas akan bersentuhan
dengan butir air yang dimasukkan di daerah sempit tersebut. Alat ini
dapat memisahakan partikel hingga ukuran 0,1 mikron dan gas yang
larut di dalam air.

d. Tumbukan orifice plate
Alat ini disusun oleh piringan yang berlubang dan gas yang lewat orifis
ini membentur lapisan air hingga membentuk percikan air. Percikan ini
akan bertumbukkan dengan penyekat dan air akan menyerap gas serta
mengikat debu. Ukuran partikel paling kecil yang dapat diserap ialah 1
mikron.

e. Menara dengan packing
Prinsip penyerapan gas dilakukan dengan cara mengkontakkan cairan
dan gas di antara packing. Aliran gas dan cairan dapat mengalir secara
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co-current, counter-current, ataupun cross-current. Ukuran debu yang
dapat diserap ialah debu yang berdiameter lebih dari 10 mikron.

f. Pencuci dengan pengintian
Prinsip yang diterapkan adalah pertumbuhan inti dengan kondensasi
dan partikel yang dapat ditangani ialah partikel yang berdiameter
hingga 0,01 mikron serta dikumpulkan pada permnukaan filamen.

g. Pembentur turbulen
Pembentur turben pada dasarnya ialah penyerapan partikel dengan
cara mengalirkan aliran gas lewat cairan yang berisi bola-bola pejal.
Partikel dapat dipisahan dari aliran gas karena bertumbukkan dengan
bola-bola tersebut. Efisiensi penyerapan gas bergantung pada jumlah
tahap yang digunakan.

4. Pemilihan Teknologi
Teknologi pengendalian harus dikaji secara seksama agar

penggunaan alat tidak berlebihan dan kinerja yang diajukan oleh pembuat
alat dapat dicapai dan memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan teknologi
pengendalian dan rancangan sistemnya ialah:
a. Watak gas buang atau efluen,
b. Tingkat pengurangan limbah yang dibutuhkan,
c. Teknologi komponen alat pengendalian pencemaran,
d. Kemungkinan perolehan senyawa pencemar yang bernilai ekonomi.

Industri-industri di Indonesia terutama industri milik negara telah
menerapakan sistem pengendalian pencemaran udara dan sistem ini
terutama dikaitkan dengan proses produksi serta penanggulangan
pencemaran debu.

Terjadinya pencemaran udara, tentu harus segera ditanggulangi
dengan melakukan pencegahan sedini mungkin agar tidak terjadi
kesakitan pada manusia. Dalam melakukan pencegahan secara tepat
tergantung pada sifat dan sumber polutan udara. Pada dasarnya caranya
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dibedakan menjadi mengurangi polutan dengan alat-alat, mengubah
polutan, melarutkan polutan, dan mendispersikan polutan.

Menurut dr.drh. Mangku Sitepoe (1997), ada lima dasar dalam
mencegah atau memperbaiki pencemaran udara berbentuk gas.
a. Absorbsi. Melakukan solven yang baik untuk memisahkan polutan gas

dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Biasanya absorbennya air, tetapi
kadang-kadang dapat juga tidak menggunakan air (dry absorben).

b. Adsorbsi. Mempergunakan kekuatan tarik-menarik antara molekul
polutan dan zat adsorben. Dalam proses adsorbsi dipergunakan bahan
padat yang dapat menyerap polutan. Berbagai tipe adsorben antara lain
Karbon Aktif dan Silikat.

c. Kondensasi. Dengan kondensasi dimaksudkan agar polutan gas
diarahkan mencapai titik kondensasi, terutama dikerjakan pada polutan
gas yang bertitik kondensasi tinggi dan penguapan yang rendah
(Hidrokarbon dan gas organik lain).

d. Pembakaran. Mempergunakan proses oksidasi panas untuk
menghancurkan gas Hidrokarbon yang terdapat di dalam polutan. Hasil
pembakaran berupa Karbon Dioksida dan air. Adapun proses
pemisahannya secara fisik dikerjakan bersama-sama dengan proses
pembakaran secara kimia.

e. Reaksi kimia. Banyak dipergunakan pada emisi golongan Nitrogen dan
Belerang. Membersihkan gas golongan Nitrogen, caranya dengan
diinjeksikan Amoniak yang akan bereaksi kimia dengan NOx dan
membentuk bahan padat yang mengendap. Untuk menjernihkan
golongan Belerang dipergunakan copper oksid atau kapur dicampur
arang.
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Sedangkan pencegahan pencemaran udara berbentuk partikel
dapat dilakukan melalui enam konsep.
a. “Membersihkan” (Scrubbing). Mempergunakan cairan untuk

memisahkan polutan. Alat scrubbing ada berbagai jenis, yaitu
berbentuk plat, masif, fibrous, dan spray.

b. Menggunakan filter. Dimaksudkan untuk menangkap polutan partikel
pada permukaan filter. Filter yang dipergunakan berukuran sekecil
mungkin. Filter bersifat semipermeable yang dapat dibersihkan,
kadang-kadang dikombinasikan dengan pembersihan gas dan filter
polutan partikel.

c. Mempergunakan presipitasi elektrostatik. Cara ini berbeda dengan cara
mekanis lainnya, sebab langsung ke butir-butir partikel. Polutan
dialirkan di antara pelat yang diberi aliran listrik sehingga presipitator
yang akan mempresipitasikan polutan partikel dan ditampung di dalam
kolektor. Pada bagian lain akan keluar udara yang telah dibersihkan.

d. Mempergunakan kolektor mekanis. Dengan menggunakan tenaga
gravitasi dan tenaga kinetis atau kombinasi keduanya untuk
mengendapkan partikel. Sebagai kolektor dipergunakan gaya
sentripetal yang memakai siklon.

e. Program langit biru. Yaitu program untuk mengurangi pencemaran
udara, baik pencemaran udara yang bergerak maupun stasioner. Dalam
hal ini, ada tiga tindakan yang dilakukan terhadap pencemaran udara
akibat transportasi (baca: kendaraan bermotor), yaitu: Pertama,
mengganti bahan bakar kendaraan. Bahan bakar disel dan premium
pembakarannya kurang sempurna sehingga terjadi polutan yang
berbahaya. Dalam program lagit biru, hal ini dikaitkan dengan
penggantian bahan bakar ke arah bahan bakar gas yang memberikan
hasil pembakaran lebih baik. Kedua, mengubah mesin kendaraan.
Mesin dengan bahan bakar disel diganti dengan mesin bahan bakar
gas. Ketiga, memasang alat-alat pembersihan polutan pada kendaraan
bermotor.
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f. Menggalakan penanaman pohon. Mempertahankan paru-paru kota
dengan memperluas pertamanan dan penanaman berbagai jenis pohon
sebagai penangkal pencemaran. Sebab tumbuhan akan menyerap hasil
pencemaran udara (CO2) dan melepaskan oksigen sehingga mengisap
polutan dan mengurangi polutan dengan kehadiran oksigen.

Bentuk pencegahan yang lain adalah membiasakan diri untuk
mengkonsumsi makanan mengandung serat tinggi. Serat makanan dapat
menetralkan zat pencemar udara dan mengurangi penyerapan logam berat
melalui sistem pencernaan kita. Dan yang paling penting pemerintah
hendaknya komitmen terhadap mengganti bensin bertimbal dengan bensin
tanpa Timbal.
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