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“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan 
neraca (keadilan). 

Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. 
Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan 

janganlah kamu mengurangi neraca itu.’’

QS. Ar-Rahman [55] ayat 7-9
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TESTIMONI

Membaca buku ini, sepertinya menghadirkan nuansa baru 
dalam memahami toksikologi lingkungan sebagai ilmu. Karena 

sekaligus mengajak kita untuk menjadikan ilmu pengetahuan 
sebagai kendaraan menuju kualitas hidup yang lebih baik. 

Agus Teguh Prihartono, Dosen Mata Kuliah Toksikologi Lingkungan 

Sebagaimana kita ketahui, persoalan lingkungan tak akan 
pernah selesai selagi manusia belum lagi menyadari kalau ia 

adalah bagian dalam sistem lingkungan itu. Sepertinya, buku ini 
telah sampai pada wacana keilmuan ke arah itu. 

Aulia Azhar, Peneliti Lingkungan Hidup 

Permasalahan lingkungan adalah masalah yang harus 
dicermati dengan iman dan ilmu. Sepertinya buku ini telah 

mengupas dan menjelaskan hal demikian sekaligus mencoba 
mencarikan solusi yang terbaik. Alhamdulillah. Hadaanallaahu.

Al Ustadz KH Irwandi Nashir, Dosen Tarbiyah IAIN Bukittinggi
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 Adalah fakta bahwa permasalahan lingkungan saat 

ini tak lepas dari pencemaran lingkungan yang 
diikuti oleh penurunan biodiversity. Kedua 
permasalahan lingkungan itu, sering kali secara 
simultan menjadi kerusakan lingkungan seiring 
dengan keberadaan toksin pada lingkungan yang 
berdampak pada penurunan kualitas hidup 
manusia. 

Semua masalah lingkungan hidup, mestilah dicermati secara 
empiris guna melandasi kebijakan serta teknologi yang dikembangkan 
untuk mengatasinya. 

Oleh karena itu, toksikologi lingkungan secara keilmuan dan 
aplikasi menjadi diperlukan, baik oleh akademisi, mahasiswa dan 
pembuat kebijakan serta para praktisi bidang yang berkaitan dengan 
lingkungan hidup. 

Akhirnya saya memberikan penghargaan yang tinggi kepada tim 
penyusun buku referensi ini yang telah melahirkan suatu karya yang 
berguna bagi kita semua.

Terima kasih.

 

Rektor,

Universitas Negeri Padang

Prof. Ganefri, Ph.D.

SAMBUTAN 
Rektor Universitas Negeri Padang
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PRAKATA

Alhamdulillah. 

Setelah 2 tahun mempersiapkan buku referensi ini, di sela pandemi 
Covid-19 dan riset ke lapangan yang penuh lika liku, akhirnya karya ini 
terselesaikan dengan baik. Dikatakan baik, karena telah sesuai dengan 
cakupan materi dan memenuhi substansi toksikologi lingkungan secara 
ontologi, epistomologis dan aksiologis.

Konten yang dimuat pada buku ini mencakup materi yang luas dan 
dikaji secara mendalam, dengan menggunakan literatur dalam rentang 
waktu 70 tahun, dan dari hasil penelitian yang terbarukan, baik dari 
peneliti lain maupun yang penulis lakukan. Pendek kata, buku ini lahir 
dari hasil kajian teori dan analisis terapan yang panjang dan dalam dan 
pantas dijadikan sebagai sebuah buku referensi.

Sistematika penyajian pokok materi tersusun secara konstruktif 
untuk menghantarkan nalar pembaca sampai pada pemahaman materi 
yang lebih baik. Di samping itu, bahasa yang digunakan bernuansa 
dialogis, seolah terjadi diskusi antara pembaca dengan penulis secara 
dinamis. 

Memang persoalan lingkungan adalah multidimensi, sehingga 
cara pandang terhadap lingkungan itu pun membutuhkan perspektif 
keilmuan yang tak cukup dengan hanya satu disiplin. Walaupun dalam 
bahasannya, didominasi oleh ilmu kimia, tetapi tetap bersinggungan 
dengan ilmu lain seperti kimia, biologi, biokimia, ilmu ekonomi, ilmu-
ilmu pertanian, tata hukum, dan lain sebagainya.
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Diharapkan, buku referensi ini memberikan manfaat pada kita 
semua, para akademisi dan mahasiswa, peneliti, birokrat dan aktivitas 
lingkungan serta masyarakat umumnya. 

Semoga bermanfaat. 

Aamiin.

Awal Agustus 2020

ID – YHD

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) 
masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

(QS. Al-A’raf ayat 31)

 
Sucikanlah Nama Tuhanmu yang Paling Tinggi

(QS. Al A’laa: 1)



xiii

DAFTAR ISI

SAMBUTAN 
Rektor Universitas Negeri Padang  ix

PRAKATA xi

DAFTAR ISI xiii

DAFTAR TABEL xvii

DAFTAR GAMBAR xix

SKEMA CONTENT xxiii

BAB 1 PENGANTAR TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN 1
 A. Apakah Toksikologi? 1
 B. Konsep Lingkungan 2
 C. Toksikologi Lingkungan sebagai Ilmu 4

BAB 2 KONSEP TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN 7
 A. Prinsip Toksikologi Lingkungan 7
 B. Kajian dalam Toksikologi Lingkungan 12
 C. Tujuan Toksikologi Lingkungan 14
 D. Hubungan Toksikologi Lingkungan dengan 
  Pencemaran Lingkungan 14

BAB 3 XENOBIOTIK SEBAGAI BAHAN TOKSIN 17
 A. Apa itu Xenobiotik? 17
 B. Klasifikasi Xenobiotik sebagai Bahan Toksin 18
 C. Tinjauan Sisi Lain Xenobiotik  23



Daftar IsiToksikologi Lingkunganxiv

BAB 4 ALUR TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN  29
 A. Konsep Alur Toksikologi Lingkungan 29
 B. Ekokinetika 33
 C. Jenis Peristiwa Ekokinetika 39
 D. Mekanisme Toksin Masuk ke dalam Tubuh Manusia 40
 E. Efek Biologis 43

BAB 5 TOKSISITAS  45
 A. Pengertian Toksisitas 45
 B. Fakta Toksisitas 47
 C. Faktor yang Berperan dalam Toksisitas 50
 D. Uji Toksisitas  57
 E. Toksisitas Akut 62

  
BAB 6 TOKSIKOLOGI PESTISIDA DAN INDUSTRI  65

 A. Toksikologi Pestisida 65
 B. Toksikologi Industri 90
  

BAB 7 TOKSIKOLOGI LOGAM   129
 A. Penjelasan tentang Logam 129
 B. Logam Penting 132
 C. Logam Esensial 177
 D. Logam Beracun  189
 E. Logam Beracun Minor 199
 F. Faktor Toksisitas Logam  208

BAB 8 TOKSIKOLOGI ADITIF DAN MIKROORGANISMA
  PANGAN 219

 A. Toksikologi Aditif Bahan Pangan  219
 B. Mikroorganisme Pangan 248

  



Daftar Isi xv

BAB 9 TOKSIKOLOGI ARTROPODA DAN 
  KELAS REPTIL 255

 A. Pendahuluan 255
 B. Karakteristik Artropoda 256
 C. Jenis Artropoda Berdasarkan Kelas dan 
  Toksisitasnya 260
 D. Kelas Reptilia 263

BAB 10 TOKSIKOLOGI TUMBUHAN 283
 A. Pengertian Toksikologi Tumbuhan 283
 B. Ciri Tanaman Beracun 285
 C. Jenis dan Toksisitas Tumbuhan 285
 D. Beberapa Racun Alami pada Tanaman Pangan 
  dan Pencegahan Keracunannya 294
 E. Allelopati 298

BAB 11 STUDI DAN RISET TOKSIKOLOGI 
  LINGKUNGAN  305

 A. Studi dan Riset 305
 B. Studi Toksikologi Lingkungan 307
 C. Riset Toksikologi Lingkungan 310

BAB 12 TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN DI 
  MASA DEPAN 319

 A. Pendahuluan 319
 C. Rona Lingkungan yang Senantiasa Berubah 321
 D. Tren Aktivitas Manusia 322
 E. Perspektif Toksikologi Lingkungan  329
 F. Pemodelan Toksikologi Masa Depan 330

 
DAFTAR PUSTAKA 339
BIODATA PENULIS 351



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



xvii

DAFTAR TABEL 

Tabel 1. Peristiwa Pencemaran Lingkungan dan Dampak 
   Toksik yang Ditimbulkannya 15
Tabel 2. Perbandingan antara Transport dan Transformasi 35
Tabel 3. Insektisida Berdasarkan Efeknya pada Target 75
Tabel 4.  Toksisitas Kadmium dalam Dosis dan Jalur 
   serta Waktu 145
Tabel 5.  Bahan Makanan dan Status Kehalalan yang Diragukan 246
Tabel 6.  Racun pada Tanaman Pangan dan Gejala yang   
  Ditimbulkannya 294
Tabel 7. Tanaman yang Mengeluarkan Allelopati dan 
   Dampaknya 301
Tabel 8.  Analisis Metode dalam Riset Toksikologi Lingkungan 313
Tabel 9. Gejala Keracunan Berdasarkan Penyebabnya 316



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



xix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lingkungan Wisata Ngalau Indah di Kabupaten 
   Lima Puluh Kota (kiri) dan Lingkungan SMP 2 
   Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (kanan) di 
   Provinsi Sumatera Barat 3
Gambar 2.  Perubahan Rona Lingkungan karena Aktivitas 
   Tambang  10
Gambar 3. Prinsip Toksikologi Lingkungan yang Saling Terkait 11
Gambar 4.  Hubungan Toksikologi Lingkungan dengan 
   Pencemaran Lingkungan  14
Gambar 5.  Konsep Alur Toksikologi Lingkungan 30
Gambar 6. Proses Emisi sampai pada Imisi pada ekokinetika  36
Gambar 7.  Simbol Toksisitas  45
Gambar 8.  Perbandingan Rona Lingkungan  55
Gambar 9.  Segitiga Penyakit (Triangle Diseases) 68
Gambar 11. Lahan Penanaman Jagung pada Umur 2 Bulan 79
Gambar 12. Informasi Produk Herbisida Melalui Internet dari   
  Produsen 80
Gambar 13. Spesifikasi Produk Rodentisida Merek Petrokum 
   0,005 BB 82
Gambar 14. Salah Satu Produk Akarisida 86
Gambar 15.  Hubungan Manusia dan Limbah Industri 
   dalam Lingkungan Hidup 110
Gambar 16. Ekologi Tipe I: Aliran Materi dan Energi 
   Secara Linear 122



Toksikologi Lingkunganxx

Gambar 17. Ekologi Tipe II: Aliran Materi Secara Quashi Siklus 124
Gambar 18. Ekologi Tipe III: Aliran Materi dan Energi 
   Secara Siklus 125
Gambar 19. Siklus Materi dan Energi pada Ekologi Industri 126
Gambar 20. Friedrich Stromeyer 139
Gambar 21. Kereta Api yang Dicat dengan Kadmium Jingga 141
Gambar 22. Daerah Sungai Jinzū yang Terkontaminasi Kadmium 142
Gambar 23. Timbal dari Hasil Pembekuan Timbal Cair 151
Gambar 24.  Timbal (II) Oksida 154
Gambar 25.  Gejala-Gejala Keracunan Timbal 161
Gambar 26.  Tumpukan Sampah Baterai di Dakkar, Senegal 164
Gambar 27.  Bus Sekolah yang Dicat Kuning Krom 166
Gambar 28.  Pemantauan Limbah Cair pada Lingkungan Hidup 177
Gambar 29.  Patung Liberty dengan Bahan Tembaga 187
Gambar 30.  Tumor Akibat Keracunan Logam Berat 217
Gambar 31.  Makanan Tradisional Minang: Onde-Onde 221
Gambar 32.  Clostridium Botulinum 252
Gambar 33.  Segmentasi Tubuh Artropoda 258
Gambar 34.  Keluing di Atas Batu Berlumut 262
Gambar 35.  Tuatara (Sphenodon Punctatus) 263
Gambar 36.  Ular Derik Mojave 274
Gambar 37.  Ular Kobra Filipina 275
Gambar 38.  Ular Death Adder 275
Gambar 39.  Ular Macan 276
Gambar 40.  Ular Viper Russel 276
Gambar 41.  Ular Mamba Hitam 277
Gambar 42.  Ular Eastern Brown 277
Gambar 43.  Ular Taipan Daratan 278
Gambar 44.  Ular Kraft Biru 278
Gambar 45.  Ular Laut Belcher 279
Gambar 46.  Ular King Kobra 280
Gambar 47.  Komodo (Varanus Komodoensis) 281
Gambar 48.  Biji Kasturi (Ricinus Communis) 286

Daftar Gambar



xxiDaftar Gambar

Gambar 49.  Angels Trumpet dan Korban Keracunan 288
Gambar 50.  Water Hemlock (Cicuta Maculata) 289
Gambar 51.  Deadly Nightshade (Atropa Belladonna) 290
Gambar 52.  White Snakeroot (Ageratina Altissima) 290
Gambar 53.  Kacang Polong Rosary/Mata Kepiting 
   (Abrus Precatorius) 291
Gambar 54.  Oleander 291
Gambar 55.  Monkshood 292
Gambar 56.  Bunga Terompet (Brugmanisa) 292
Gambar 57.  Cemara Inggris (Taxus Baccata) 293
Gambar 58.  Mata Boneka (Actaea Pachypoda) 293
Gambar 59.  Parsnip 297
Gambar 60.  Zucchini 298
Gambar 61.  Peristiwa Allelopati 299
Gambar 62.  Studi Keilmuan Toksikologi Lingkungan 308
Gambar 63.  Hubungan Kemudahan Riset dengan Kenyataan   
  Ekologis 312
Gambar 64.  Riset Lapangan dalam Kasus Pencemaran Air yang  
  Dipimpin oleh Penulis  314
Gambar 65.  Pelatihan KLHS  317
Gambar 66.  Deterjen pada Sungai 324
Gambar 67. Sampah Akibat Aktivitas “Cinta Alam” yang 
   Salah Makna 326
Gambar 68.  Sampah yang Tidak Dipedulikan Orang-Orang 327
Gambar 69.  Wisata Kuliner 328
Gambar 70.  Pencemaran Sungai Karena Limbah Industri 329
Gambar 71.  Model Toksikologi Lingkungan dalam 
   Implementasi Ideal 330
Gambar 72.  Tim Pembina Program Adiwiyata di Sekolah 332
Gambar 73.  Edukasi Lingkungan Melalui Media Televisi 333
Gambar 74.  Gerakan Sumbar Bersih 334
Gambar 75.  Bank Sampah di Tingkat Masyarakat 335



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



xxiii

SKEMA CONTENT

 
Delineasi Skema :
A. Memahami Toksikologi Sebagai Ilmu untuk menuju pemahaman 

lebih lanjut.
B. Konsep Toksikologi Lingkungan (Prinsip, Kajian dan Tujuan)
C. Aplikasi Toksikologi Lingkungan
D. Memahani tentang daya racun 
E. Tentang benda asing (racun potensial)
F. Tentang alur racun di lingkungan 
G. Alur racun yang akan dipelajari



Daftar IsiToksikologi Lingkunganxxiv

H. Jenis racun yang ada di lingkungan
I. Studi dan riset tentang jenis racun dan alur serta daya racun dan 

efeknya
J. Metodologi dalam toksikologi lingkungan
K. Untuk apa, dan bagaimana implementasi toksikologi lingkungan 

ke depan

BAB I – II : A & B 
BAB III – V  : D – F
BAB VI – X : G – I
BAB XI  : J
BAB XII  : K



1

Sebagai pengantar, pada Bab 1 ini akan memberikan landasan 
yang kuat dalam memahami toksikologi lingkungan sebagai ilmu. 
Dimulai dari bagaimana ia tersusun dan terbentuk, sampai pada tujuan 
mempelajarinya. Dengan demikian, pada Bab 2 selanjutnya akan mudah 
memahami konsep toksikologi lingkungan sebagai ilmu yang meliputi 
prinsip, kajian dan tujuan serta hubungannya dengan ilmu pencemaran 
lingkungan. 

A. Apakah Toksikologi?

Secara asal kata, toksikologi berasal dari kata: “toxic” dan “logos” yang 
berarti toxic adalah racun dan logos adalah ilmu. Dengan demikian, 
diartikan secara ringkas “toksikologi” adalah “ilmu tentang racun”. 

Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari racun kimia dan fisik 
yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan menimbulkan pencemaran 
lingkungan (Casarett, 2005). Selanjutnya, Doull & Bruce (1986) 
mengemukakan definisi tentang racun ini sebagai agen yang 
menyebabkan kerusakan atau kematian bila dicerna atau diabsorpsi.  
Sementara itu, Klaassen (1986) di tahun yang sama menyatakan bahwa 
toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaruh yang 
merusak dari bahan kimia terhadap organisme hidup. 

Ditambahkan oleh Gallo (2003) bahwa toksikologi juga meliputi 
bahan xenobiotik atau bahan kimia terhadap organisme hidup. 
Toksikologi modern berkembang melampaui studi tentang pengaruh-
pengaruh merusak oleh agen-agen eksogenus dengan mengasimilasi 

PENGANTAR TOKSIKOLOGI 
LINGKUNGAN

BAB

1
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pengetahuan dan teknik dari berbagai cabang ilmu yaitu biologi, 
biokimia, genetik, matematik, kedokteran, farmakologi, fisiologi dan 
fisik serta menerapkan evaluasi keamanan dan risiko dari disiplin ilmu-
ilmu tersebut. 

Racun (poison) adalah setiap agen yang dapat menyebabkan 
kerusakan dalam sistem biologi. Pada hakikatnya setiap bahan kimia 
memiliki potensi untuk menghasilkan kerusakan atau kematian apabila 
bahan tersebut ada dalam jumlah yang cukup untuk mengakibatkan 
kerusakan atau kematian pada suatu organisme. 

Jadi, dosis dari suatu agen kimia yang dapat mematikan suatu 
organisme akan bergantung pada jenis agen kimia tersebut, jenis 
hewan atau organisme, jenis kelamin, umur dan kondisi-kondisi lainnya 
(Sembel, 2015). Kondisi lainnya ini adalah kondisi pada lingkungan, 
yang memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk toksisitas agen 
tersebut mematikan atau tidak. Prinsip keseimbangan berperan di sini. 
Keseimbangan akan terwujud dalam interaksi antar-komponen dalam 
sistem lingkungan.

Dapat dicermati, bahwa toksikologi memiliki banyak dimensi untuk 
diteliti dan dikaji. Hasil penelitian dan kajian terhadap toksikologi ini, 
memungkinkan terbentuknya beberapa cabang ilmu baru. Salah satunya 
adalah toksikologi lingkungan. 

B. Konsep Lingkungan

1. Arti Lingkungan

Kata “lingkungan” memiliki banyak makna dalam sehari-hari. Mulai dari 
rumah tempat tinggal, sampai pada komplek perumahan. Atau bahkan 
satu kelurahan sampai pada satu wilayah administratif yang lebih luas 
lagi. Artinya, perkataan lingkungan itu bersifat dinamis dan fleksibel, 
tergantung konteks pembicaraan yang sedang berlangsung. 

Secara harfiah, lingkungan berarti “ruang lingkup” ataupun “di 
sekitar” dari orang yang sedang membicarakan lingkungan itu. Tentu 
meliputi semuanya. Mulai dari manusia yang ada, sampai pada benda 
mati seperti udara, tanah dan air, serta semua komponen yang ada. 
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 Gambar 1. Lingkungan Wisata Ngalau Indah di Kabupaten Lima Puluh Kota 

(kiri) dan Lingkungan SMP 2 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (kanan) di 
Provinsi Sumatera Barat

Sumber: Dewata, I. 2019

Lingkungan dapat dibedakan atas 2, yaitu lingkungan alamiah 
dan lingkungan buatan. Pada Gambar 1 terlihat lingkungan wisata 
yang alami, selanjutnya dikelola oleh manusia menjadi lebih baik. 
Hal ini adalah perpaduan antara lingkungan alami dengan hasil kreasi 
manusia. Masih pada Gambar 1 terlihat lingkungan di sebuah sekolah. 
Ini merupakan lingkungan buatan.

2. Lingkungan Hidup

Untuk lebih mempertajam makna, maka kata lingkungan tadi 
ditambahkan dengan kata “hidup” sehingga menjadi “lingkungan 
hidup”. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa 
lingkungan hidup adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 
keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang 
memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” 

Dapat dipahami bahwa pada dasarnya, pada suatu lingkungan 
yang sedang dibicarakan terjadi suatu sistem interaksi kuat satu sama 
lainnya. Salah satu komponen yang ada akan memengaruhi komponen 
yang lain. Dengan demikian, penjelasan mengenai lingkungan hidup 
ini secara keilmuan berada dalam ranah ekologi sebagai cabang dari 
ilmu biologi. Karena dalam ekologi dipelajari bagaimana interaksi yang 
terjadi antara satu komponen dengan komponen lain. 
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Dalam satu lingkungan, dapat dipahami lagi sebagai sebuah 
ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang ada dalam satu 
lingkungan hidup. Hal ini berarti satu lingkungan hidup yang sedang 
disorot, atau dibicarakan itu merupakan satu kesatuan sistem. Disebut 
sebagai “system” karena satu sama lain komponen yang ada di dalamnya, 
saling memberikan pengaruh dan terjadi hubungan ketergantungan. 
Bentuk hubungan itu pun bermacam-macam pula. Ada yang antara satu 
organisme dengan seluruh komponen yang ada di sekelilingnya, dan 
ada pula antara sesama organisme itu sendiri. Hal ini dipelajari secara 
detail dalam ekologi. 

Dapat dipahami apabila ada sesuatu perubahan pada salah 
satu komponen yang ada dalam satu lingkungan hidup yang sedang 
dibicarakan, maka berarti hal itu akan menimbulkan pengaruh pula 
pada komponen yang lainnya. Apabila perubahan itu mengakibatkan 
situasi pada komponen lain menjadi buruk maka dampak buruk ini 
pun akan meluas sehingga rona lingkungan di tempat yang dimaksud 
pun memburuk.

Pada kondisi ideal atau alamiah, suatu system itu berada pada 
keadaan yang seimbang. Artinya semua komponen melakukan interaksi 
yang ideal satu sama lain. 

C. Toksikologi Lingkungan sebagai Ilmu

Setelah dikupas tentang apa itu toksikologi dan apa pula itu tentang 
lingkungan, maka dapat dimengerti maksud dari “toksikologi 
lingkungan” berdasarkan arti kata yang menyusunnya. Bahwa 
keberadaan racun pada lingkungan, adalah menjadi ranah kajian dari 
toksikologi lingkungan. Dengan kata lain, toksikologi lingkungan lahir 
akibat adanya lingkungan hidup yang bermasalah karena terdapat bahan 
racun yang mengakibatkan terjadinya kerusakan ataupun kematian pada 
organisme dalam satu lingkungan. 

Toksikologi lingkungan dapat dipahami sebagai satu disiplin ilmu 
yang merupakan multidisiplin. Artinya, ia terbentuk dari berbagai 
disiplin ilmu, baik itu dari ilmu murni (pure science) seperti biologi, 
kimia biokimia maupun ilmu terapan (applied science) seperti kedokteran, 
serta kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan demikian, layaknya ilmu 
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yang lain, toksikologi lingkungan bersifat inklusif (terbuka) terhadap 
kemajuan ilmu-ilmu lain, dalam perkembangannya ke depan. 

Duffus (1980) menyatakan bahwa tugas utama ahli toksikologi 
lingkungan adalah mempelajari secara objektif risiko-risiko yang 
dihasilkan dari adanya senyawa-senyawa beracun pada lingkungan. 
Dengan demikian, toksikologi lingkungan sebagai ilmu jelas akan 
senantiasa berkembang. Sebagai ontologi, toksikologi akan tumbuh dan 
menjelaskan banyak hal tentang risiko dan sifat racun yang ada. Sebagai 
aksiologi, tujuannya adalah untuk kesejahteraan manusia. Sementara 
itu, secara epistomologi, toksikologi akan mengembangkan metode 
dalam banyak hal untuk menuju tujuan keilmuan tersebut.

Sampai hari ini, perkembangan toksikologi lingkungan sudah 
dianggap pesat. Hal ini dapat dibuktikan dari makin bertambahnya 
khazanah keilmuan dari berbagai macam penelitian. Selain itu karena 
toksikologi lingkungan telah memiliki pula bagian ilmu berupa 
“ekotoksikologi”. Menurut Kendall (2003) disebutkannya bahwa 
ekotoksikologi adalah bagian dari toksikologi lingkungan yang bertujuan 
untuk mempelajari pengaruh-pengaruh berbahaya oleh zat racun pada 
level populasi dan ekosistem. 



[Halaman ini sengaja dikosongkan]
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Yang dimaksud dengan konsep dalam hal ini adalah suatu gambaran 
singkat yang mengandung makna luas terhadap toksikologi lingkungan. 
Dengan demikian, hal-hal yang akan ditelaah dalam konsep toksikologi 
lingkungan ini meliputi 3 hal yaitu (1) prinsip toksikologi lingkungan; 
(2) kajian dalam toksikologi lingkungan; serta (3) hubungan toksikologi 
dengan pencemaran lingkungan. 

A. Prinsip Toksikologi Lingkungan

Terdapat 3 hal yang menjadi prinsip dalam toksikologi lingkungan. 
Dapat dipahami 3 prinsip hal ini sebagai hal yang mendasari toksikologi 
lingkungan. Artinya, tanpa adanya 3 hal ini, maka toksikologi lingkungan 
pun tidak ada. Sebaliknya, toksikologi lingkungan menjadi tumbuh dan 
kembang sebagai ilmu karena adanya 3 hal tersebut, yang sekaligus 
menjadi dasar atau prinsip, yaitu: 

1. Interaksi Manusia dengan Lingkungan

Interaksi manusia dengan lingkungan adalah hal yang kodrati dan 
mutlak. Manusia tak bisa hidup tanpa adanya lingkungan. Lingkungan 
di mana manusia hidup dan beraktivitas ini lah yang kita sebut sebagai 
lingkungan hidup. Di samping interaksi, secara hakiki manusia 
sebenarnya tergantung pada lingkungan hidupnya.

Dalam kehidupannya, manusia memanfaatkan lingkungan 
hidup tidak hanya sebagai wadah untuk hidup. Namun, juga dalam 
hal memenuhi kebutuhan hidup itu sendiri. Mulai dari bernapas 
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manusia membutuhkan udara, untuk mencuci dan mandi serta minum 
membutuhkan air. Begitu juga hal untuk makanan, manusia mengambil 
dari flora dan fauna yang ada di lingkungan hidupnya. 

Sampai pada tempat tinggal, di mulai dari dalam gua, pohon hingga 
sekarang di pemukiman dan rumah sebagaimana yang kita lihat hari 
ini. Adanya jalan raya untuk transportasi, perkantoran dan gedung 
lain untuk tempat jasa dan perdagangan serta pabrik-pabrik industri. 
Kesemuanya adalah bagaimana manusia tergantung dan berinteraksi 
dengan lingkungannya.

Selama hidupnya itu, manusia pun membuang kotorannya ke 
lingkungan hidup. Selain kotoran, juga semua limbah atau sisa yang 
dianggapnya tidak diperlukan lagi. Limbah itu masuk lagi ke dalam 
lingkungan, di mana limbah udara kembali ke udara sewaktu manusia 
bernapas misalnya. Oksigen yang diambil, melepaskan karbondioksida 
ke udara. Limbah cair kembali ke hidrosfer dan limbah padat kembali 
ke listosfer atau tanah. 

Manusia tergantung pada lingkungan, sekaligus berinteraksi dengan 
lingkungan tersebut. Semua limbah yang dibuang oleh manusia, di 
atas, dikembalikan kepada lingkungan. Selanjutnya, bagaimana kondisi 
lingkungan akibat manusia itu pun akan memberikan aksi dan pengaruh 
pada manusia. Itu lah artinya interaksi. Sama halnya dengan hukum 
fisika, di mana ada aksi maka akan reaksi, dan begitulah terus-menerus. 

Manusia memberikan aksi dan menerima aksi pula dari lingkungan 
sebagai reaksi dari apa yang dilakukan manusia terhadap lingkungan. 
Sehingga dengan demikian, apabila limbah yang dikeluarkan manusia 
lalu dibuang ke lingkungan berada pada kondisi yang melebihi 
kemampuan lingkungan untuk melakukan self purification (kemampuan 
alami lingkungan membersihkan dirinya melalui system keseimbangan) 
maka yang terjadi adalah kondisi lingkungan berpotensi memberikan 
aksi atau pengaruh buruk pada manusia. 

Kondisi lingkungan seperti ini disebut telah terdegradasi. Artinya, 
terjadi penurunan fungsi lingkungan bagi kesejahteraan manusia. 
Degradasi lingkungan berarti daya dukung dan daya tampungnya tidak 
lagi optimal bagi tatanan kehidupan manusia.
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2. Pertumbuhan Populasi dan Aktivitas Manusia

Pertumbuhan populasi manusia sepanjang waktu berfluktuasi. Akan 
tetapi, polanya selalu menunjukkan kenaikan jumlah. Hal ini tentu 
mengakibatkan jumlah limbah yang dibuang atau dikembalikan pada 
lingkungan pun makin meningkat. 

Kalau dulu, mungkin saja pada populasi manusia masih sedikit, 
lingkungan memiliki kemampuan daya tampung dan daya dukung 
yang optimal. Karena kemampuan lingkungan melakukan proses 
self purification sangat cepat sebelum manusia kembali memasukkan 
limbahnya. 

Pada populasi yang sedemikian banyak, kemampuan lingkungan 
untuk memperbaiki kondisinya tidak mencukupi lagi. Selain waktu yang 
tidak cukup, karena di masa perbaikan itu, manusia lain juga sudah 
melakukan pencemaran, juga karena pada waktu yang bersamaan jumlah 
limbah yang masuk ke lingkungan itu pun dalam jumlah yang besar.

Aktivitas manusia memang berpotensi untuk meningkatkan taraf 
hidupnya. Manusia berkarya untuk membuat hidupnya lebih mudah 
dan dirasa meningkat. Hal ini dimungkinkan karena manusia memiliki 
akal dan kemampuan yang unik dari makhluk lain. Manusia memiliki 
tangan yang mampu membuat alat (prehensile hands) dan mata yang 
stereoskopik. 

Dengan adanya kemampuan manusia secara kodrati itu, sehingga 
manusia mampu mengkonseptualisasikan apa yang terjadi dan 
dirasakannya pada lingkungan, untuk diimplementasikannya kembali 
pada lingkungan hidup. Misalnya manusia ingin mempermudah 
pekerjaan berupa membuat sesuatu alat untuk menulis. 

Dengan kemampuannya, lalu manusia membuat industri pena dan 
tinta. Industri ini merupakan aktivitas manusia dalam meningkatkan 
kemudahan dalam hidupnya. 

3. Perubahan Rona Lingkungan

Perubahan rona lingkungan adalah suatu konsekuensi dari interaksi dan 
pertumbuhan populasi serta peningkatan aktivitas manusia. Lingkungan 
awal yang alamiah, yang seimbang akan direkayasa oleh manusia. Hal 
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ini tak terelakkan karena populasi manusia meningkat diiringi dengan 
pola aktivitas yang meningkat pula. 

Perubahan rona lingkungan dengan mudah dapat kita lihat saat 
manusia membuat suatu kawasan pemukiman. Kawasan alami berupa 
hutan misalnya, lalu diubah menjadi kawasan pemukiman. Tentu hal 
ini bukan tidak boleh, karena merupakan kebutuhan dari manusia. 
Dalam hal ini, diperlukan kajian yang mendalam dan menyeluruh 
dengan melibatkan metodologi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan) dan lain sebagainya.

Perubahan rona lingkungan tak jarang menimbulkan dampak yang 
buruk bagi manusia. Dampak buruk ini, terjadi karena lingkungan telah 
rusak dan tercemar. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan tambang, seperti 
pada Gambar 2 berikut.

 Gambar 2. Perubahan Rona Lingkungan karena Aktivitas Tambang 
Sumber: data:image/jpeg;base64

Rona awal tentu tidak demikian bentuknya. Lalu karena aktivitas 
tambang, terjadi perubahan. Perubahan itu selain bentuk muka bumi 
(landscape) juga menyangkut jumlah dan jenis komponen lingkungan 
yang ada. 

Misalnya pada penambangan emas yang menggunakan merkuri 
cair. Merkuri cair akan mengalir ke badan air dan menyerap ke tanah. 
Selanjutnya merkuri cair dikonsumsi oleh manusia secara tidak 
langsung, seperti pada tragedi Minamata. Di mana manusia memakan 
ikan yang telah mengandung merkuri cair. 
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Demikianlah 3 hal tersebut menjadi prinsip bagi toksikologi 
lingkungan. Adanya interaksi manusia dengan lingkungannya, 
pertumbuhan populasi dan aktivitas manusia yang tak terelakkan dalam 
mengubah rona lingkungan semuanya terjadi terus-menerus. Selama 
itu pula manusia akan bersikutat dengan kondisi lingkungan yang rusak 
dan mengandung racun bagi manusia.

Hal yang menarik adalah bahwa ke 3 prinsip itu pun saling terkait 
satu sama lainnya. Delineasi hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.

  

Gambar 3.  Prinsip Toksikologi Lingkungan yang Saling Terkait
Sumber: Dewata, I. 2019

Pada Gambar 3 terlihat ada 3 kotak yang merupakan prinsip dari 
toksikologi lingkungan. Ke kotak itu, memiliki arah sesuai mata panah 
yang bersimbol A, B, C dan D. 

Dimulai dari prinsip pertama yaitu adanya interaksi manusia 
dengan lingkungannya. Dari interaksi tersebut, manusia meningkatkan 
populasi dan seiring dengan itu pula, aktivitasnya pun bertambah dan 
berkembang (disimbolkan dengan A pada panah dari kotak pertama di 
kiri ke kotak kedua). 

Di saat yang sama, interaksi manusia tersebut pun sekaligus 
mengubah rona lingkungan. Hal ini disimbolkan dengan anak panah B 
yang berangkat dari kotak paling kiri ke kotak paling kanan. Artinya, 
interaksi mengakibatkan terjadinya pertumbuhan populasi dan 
peningkatan aktivitas manusia, sekaligus mengubah rona lingkungan.

AD C
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Selanjutnya, dari kotak kedua (yang di tengah) yaitu pertumbuhan 
populasi dan aktivitas manusia itu pun secara langsung juga mengubah 
rona lingkungan. Disimbolkan dengan panah C yang berangkat dari 
kotak di tengah ke kotak paling kanan. Hal ini memberikan penjelasan 
bahwa rona lingkungan berubah diakibatkan 2 hal. Selain populasi dan 
aktivitas manusia yang meningkat juga sebagai konsekuensi dari adanya 
interaksi manusia dengan lingkungan. 

Arah panah berikutnya adalah D yang berangkat dari kotak paling 
kanan yang merupakan prinsip ke 3 yaitu perubahan rona lingkungan. 
Perubahan rona lingkungan secara langsung juga mengakibatkan 
pengaruh pada pertumbuhan populasi dan aktivitas manusia. Apabila 
rona lingkungan menjadi buruk, maka populasi manusia menjadi 
menurun disertai dengan aktivitasnya. 

Demikianlah gambaran tentang hal yang mendasari toksikologi 
lingkungan sebagai ilmu maupun dalam fakta. Tiga hal itu saling terkait 
dan terus-menerus terjadi. 

B. Kajian dalam Toksikologi Lingkungan

Tidaklah terlalu sulit kita mengetahui kajian yang ada di dalam 
toksikologi lingkungan, setelah kita menelaah materi sebelum ini. 
Kajian yang dimaksud adalah (1) apa saja yang dipelajari, diteliti dan 
dianalisis dalam toksikologi lingkungan; (2) bagaimana cara mengkaji; 
serta (3) untuk apa dilakukan kajian tersebut. 

1. Apa yang Dikaji?

Yang menjadi topik dan masalah dalam toksikologi lingkungan tak lepas 
dari hal yang mendasarinya, yang telah dijelaskan sebelum ini. Adanya 
interaksi manusia yang meningkat seiring populasi dan aktivitasnya 
menyebabkan terjadinya perubahan rona lingkungan. 

Di mana dalam lingkungan itu terdapat bahan racun yang sangat 
berbahaya bagi manusia. Secara detail jabaran dari topik atau yang 
menjadi masalah itu adalah:

a. Apa sumber dari bahan toksik?
b. Apa bahan toksik yang ada pada lingkungan (jenis, sifat dan 

wujudnya)?
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c. Bagaimana proses penyebarannya (cara dan media bahan toksik)?
d. Apa dampak pada manusia?
e. Bagaimana karakteristik interaksi yang terjadi (spesifikasi 

ekosistem)?
f. Bagaimana mengendalikan atau mengatasinya?

Keenam poin di atas dalam pelaksanaannya sangat detail dan 
komplit. Sehingga ilmu toksikologi akan senantiasa berkembang 
seiring interaksi manusia dengan lingkungan yang senantiasa berubah. 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, toksikologi lingkungan 
merupakan multidisiplin ilmu, sehingga dalam kajiannya melibatkan 
interdisiplin ilmu. Secara lebih detail, hal ini disajikan pada Bab 4 Alur 
Toksikologi Lingkungan.

2. Bagaimana Melakukan Kajian?

Layaknya sebuah ilmu maka kajian yang dilakukan di dalam ranah 
disiplin toksikologi lingkungan juga mengikuti langkah-langkah ilmiah. 
Bisa berangkat dari adanya suatu fenomena, lalu dari fenomena itu 
dilakukan penelitian. Atau sebaliknya, dari suatu teori atau temuan 
yang telah ada, dikembangkan melalui eksperimen atau uji coba pada 
lingkungan dengan karakteristik yang berbeda. Tujuan keduanya sama 
saja yaitu untuk mendapatkan hasil yang generalisir dan menjadi suatu 
teori yang telah teruji.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui 6 poin yang menjadi kajian 
seperti yang telah disebutkan pada poin a di atas. Metodologi penelitian 
bisa bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini akan dijelaskan pada 
Bab 11 Studi dan Riset Toksikologi Lingkungan nantinya.

3. Untuk Apa Dilakukan Kajian?

Tujuan kajian dilakukan, sesuai dengan 6 poin yang telah disebutkan 
pada apa yang menjadi kajian di atas. Ini adalah tujuan khusus dari 
sebuah penelitian dan kajian dalam toksikologi lingkungan. Misalnya 
terjadi kasus keracunan pada suatu kawasan ekosistem. Dilakukan 
kajian untuk menjawab 6 poin di atas. Tujuan dilakukan kajian itu 
adalah mengantisipasi dan meminimalisasi atau bahkan meniadakan 
dampaknya terhadap manusia. 
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Beberapa langkah pengendalian pun ditetapkan. Mulai dari hal 
yang berhubungan dengan sumber racun, atau ketika racun itu berada 
di lingkungan dan/atau pada penerima (receptor).

C. Tujuan Toksikologi Lingkungan

Pada Subbab C, tujuan toksikologi lingkungan ini berarti tujuan yang 
lebih umum dan general. Di setiap negara memiliki tujuan yang sama 
dalam hal ini. Berbeda dengan poin 3 di atas yang menjawab untuk apa 
dilakukan kajian. Tujuan kajian dilakukan pada poin 3 merupakan bagian 
atau cara melakukan tujuan yang umum dari toksikologi lingkungan ini.

Secara filosofis keilmuan, tujuan toksikologi lingkungan adalah 
meningkatkan kesejahteraan manusia, melalui interaksi dengan 
lingkungan yang bebas dari racun dan kerusakan yang berpotensi 
membahayakan manusia dan makhluk hidup lain.

D. Hubungan Toksikologi Lingkungan dengan Pencemaran 
Lingkungan

Karena toksikologi melakukan kajian terhadap keberadaan toksik di 
lingkungan dengan segala mekanismenya, maka tentu saja hal itu 
berkaitan erat dengan pencemaran lingkungan, baik secara ilmu maupun 
peristiwa. Lihat Gambar 4.

 

Gambar 4. Hubungan Toksikologi Lingkungan dengan Pencemaran 
Lingkungan 

Sumber: Dewata, I. 2019

AKTIVITAS 

MANUSIA
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Beberapa langkah pengendalian pun ditetapkan. Mulai dari hal 
yang berhubungan dengan sumber racun, atau ketika racun itu berada 
di lingkungan dan/atau pada penerima (receptor).

C. Tujuan Toksikologi Lingkungan

Pada Subbab C, tujuan toksikologi lingkungan ini berarti tujuan yang 
lebih umum dan general. Di setiap negara memiliki tujuan yang sama 
dalam hal ini. Berbeda dengan poin 3 di atas yang menjawab untuk apa 
dilakukan kajian. Tujuan kajian dilakukan pada poin 3 merupakan bagian 
atau cara melakukan tujuan yang umum dari toksikologi lingkungan ini.

Secara filosofis keilmuan, tujuan toksikologi lingkungan adalah 
meningkatkan kesejahteraan manusia, melalui interaksi dengan 
lingkungan yang bebas dari racun dan kerusakan yang berpotensi 
membahayakan manusia dan makhluk hidup lain.

D. Hubungan Toksikologi Lingkungan dengan Pencemaran 
Lingkungan

Karena toksikologi melakukan kajian terhadap keberadaan toksik di 
lingkungan dengan segala mekanismenya, maka tentu saja hal itu 
berkaitan erat dengan pencemaran lingkungan, baik secara ilmu maupun 
peristiwa. Lihat Gambar 4.

 

Gambar 4. Hubungan Toksikologi Lingkungan dengan Pencemaran 
Lingkungan 

Sumber: Dewata, I. 2019

AKTIVITAS 

MANUSIA
Pada Gambar 4 terlihat bagaimana toksikologi lingkungan hadir 

dalam menyikapi peristiwa terjadinya lingkungan yang mengandung 
bahan toksik. Hal ini terjadi karena adanya polutan berupa Bahan 
Berbahaya dan Beracun (B3). Polutan ini ada karena terjadinya 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang tak lepas dari aktivitas 
manusia dalam lingkungan hidupnya. 

Terlihat pada gambar bagaimana lingkaran aktivitas manusia 
beririsan dengan lingkaran lingkungan. Irisan inilah yang menyebabkan 
terjadinya polusi (peristiwa pencemaran) dengan adanya bahan polutan 
pada lingkungan hidup.

Dari hasil penelitian yang telah dilaporkan selama ini, diketahui 
beberapa bahan pencemar (polutan) yang menimbulkan efek pada 
kesehatan manusia. Dengan kata lain, telah terjadi pencemaran 
lingkungan pada satu tempat, dan diketahui efeknya yang berdampak 
buruk pada manusia. 

Hal ini sekaligus memberikan penjelasan kepada kita, bagaimana 
hubungan antara pencemaran lingkungan dengan toksikologi 
lingkungan. Secara tabulasi hal ini dicantumkan pada Tabel 1.

Tabel 1.   Peristiwa Pencemaran Lingkungan dan Dampak Toksik yang 
Ditimbulkannya

No. Tahun Tempat Peneliti Dampaknya

1. 1952 Gulft Coast 
Florida

Charles Broley Populasi bald eagle berkurang 
tajam, karena DDT, dioxin dan 
furan

2. 1950 Inggris Edwin Landseer Populasi Otter menurun karena 
diledrin

3. 1960 Danau 
Michigan

Universitas 
Michigan State

Populasi mink (cerpelai) 
menurun karena adanya PBC 
(poliklorobifenil)

4. 1970 Danau 
Ontario

Mike Golbertson Populasi herring menurun dan jika 
lahir dalam keadaan cacat karena 
dioxin

5. 1988 Eropa Utara Albert Osterhaus Kematian anjing laut sebanyak 
18.000 ekor karena virus

6. 1990 Laut 
Mediterania

Alex Aguilar Kematian lumba-lumba skala 
besar karena PCB

Sumber: Cobron, Theo et al., 1997
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Pada Tabel 1 memberikan gambaran pada kita bahwa pencemaran 
lingkungan yang terjadi mengakibatkan adanya toksik pada lingkungan 
hidup. Dampak dari toksik itu berpengaruh pada populasi makhluk hidup. 
Bahkan menyebabkan kematian. Tabel di atas hanya berupa contoh saja. 
Sebenarnya di dalam negeri pun sudah banyak kasus yang demikian.

Sebelum kita memasuki bab selanjutnya, untuk mempermudah 
pemahaman maka ada beberapa istilah konseptual yang mesti dipahami 
terlebih dahulu yang berkaitan dengan toksikologi lingkungan ini. Yaitu:

1. Toksin/toksik (racun): 
(i) Zat yang pada dosis kecil dapat menyebabkan kerusakan pada 

jaringan hidup (Sax, 1957).
(ii) Zat yang bila masuk ke tubuh dalam dosis yang cukup, lalu 

bereaksi secara kimia dapat mengakibatkan kematian atau 
kerusakan berat pada orang yang sehat (Goodman dan Gilman, 
1956).

(iii) Zat yang bila dapat memasuki tubuh dalam keadaan yang 
cukup, secara konsisten menyebabkan fungsi tubuh jadi tidak 
normal (Soemirat & Ariesyadi, 2017). 

(iv) Penulis menyimpulkan toksik atau racun adalah suatu zat 
yang apabila berada dalam tubuh makhluk hidup akan 
mengakibatkan terganggunya fungsi biologis tubuh dan bisa 
menyebabkan kematian.

2. Intoksikasi (keracunan):
(i) Keadaan tidak normal akibat efek dari racun. Penyebabnya bisa 

karena bunuh diri, kecelakaan, tindak kriminal dan penyakit 
jabatan (Godman dan Gilman, 1956).

(ii) Perubahan morfologi,  f isiologi,  pertumbuhan dan 
perkembangan tubuh ataupun pengurangan usia hidup suatu 
organisme dan mengakibatkan kerusakan kapasitas fungsi 
atau gangguan kemampuan bertahan terhadap racun ataupun 
meningkatkan kerentanan organisme terhadap racun yang 
berasal dari lingkungan (Duffus, 1980).

3. Toksisitas: Kemampuan racun (molekul) untuk menimbulkan 
kerusakan apabila masuk ke dalam tubuh dan lokasi organ yang 
rentan terhadapnya (Sax, 1956). 
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A. Apa itu Xenobiotik?

Xenobiotik adalah bahan asing bagi tubuh suatu organisme. Berasal 
dari kata “xeno” yang berarti asing dan “biotik” yang berarti makhluk 
hidup. Keberadaan xenobiotik pada lingkungan hidup, seiring waktu 
makin banyak, baik dari segi jumlah maupun jenisnya.

Adanya zat pewarna, pemutih dan pengawet merupakan xenobiotik. 
Termasuk juga bahan obat-obatan itu sendiri seperti pestisida. Dianggap 
benda asing oleh makhluk hidup yang berada pada lingkungan apabila 
proses interaksi, zat itu terkonsumsi atau masuk ke dalam tubuhnya.

Xenobiotik tidak hanya mesti buatan manusia. Ada juga dari proses 
alamiah yang bersifat racun bagi organisme lain. Maksudnya suatu 
organisme menghasilkan suatu senyawa tertentu, tetapi apabila masuk 
ke tubuh organisme lain, ia akan bersifat racun dan dianggap sebagai 
benda asing bagi makhluk tersebut. Selain itu, bisa juga terbentuk dari 
antropogenik (keberadaan benda asing sebagai racun, sebagai akibat 
dari aktivitas manusia). 

Antara xenobiotik yang dibuat oleh manusia dengan antropogenik 
itu berbeda. Pada hasil buatan manusia berarti zat itu adalah produk. 
Pada antropogenik, zat yang bersifat racun itu bukan produk, tetapi 
sebagai limbah dalam proses ataupun pasca-proses. 

Untuk memulai kajian tentang xenobiotik, maka hal yang dilakukan 
adalah melakukan klasifikasi dari bahan xenobiotik itu sendiri. 
Klasifikasi ini sangat penting dalam toksikologi lingkungan, sebab 
akan menentukan jenis toksin, beserta bagaimana ia menyebar atau 

XENOBIOTIK SEBAGAI BAHAN TOKSIN

BAB

3



BAB 3|| Xenobiotik sebagai Bahan ToksinToksikologi Lingkungan18

terpapar di lingkungan. Tentu dengan ini lah menjadi dasar dalam hal 
menetapkan pengendalian.

B. Klasifikasi Xenobiotik sebagai Bahan Toksin

Soemirat dan Ariesyadi (2017) mengklasifikasikan xenobiotik, sebagai 
berikut.

1. Berdasarkan Sumber

Klasifikasi racun sebagai xenobiotik dalam hal ini didasari pada sumber 
racun tersebut. Hal ini biasanya diperlukan oleh para peneliti dalam hal 
mengidentifikasi sumber racun untuk tujuan pengendalian. 

Dikategorikanlah sumber racun itu pada 3 sumbernya yaitu:

a. Sumber alamiah atau buatan. Pada sumber alamiah bisa jadi berasal 
dari flora atau fauna pada lingkungan. Sedangkan sumber buatan 
adalah akibat perbuatan manusia seperti bersumber pada industri 
kosmetik misalnya.

b. Sumber pada titik, atau bersumber pada area ataupun pada objek 
yang bergerak. Contoh objek yang bergerak misalnya kendaraan 
bermotor. 

c. Sumber domestik atau industri. Domestik berarti berasal dari 
rumah tangga dan lain sebagainya yang bukan dari industri. Banyak 
contoh bahan beracun yang bersumber dari domestik sekarang 
ini. Mulai dari deterjen, dan pembasmi serangga sampai pada alat 
kosmetika. 

Sedangkan sumber bahan beracun dari dunia industri jelas 
mudah diamati. Hamper setiap industri yang ada, akan menghasilkan 
limbah yang beracun. Mulai dari industri kertas, sampai pada industri 
pembuatan bahan dari kulit dan lain sebagainya.

2. Berdasarkan Wujud

Berdasarkan wujudnya, maka racun berupa xenobiotik ini dapat 
dikategorikan berdasarkan bentuk dan sifatnya. Bentuk dan sifat yang 
dimaksud adalah berupa:
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a. Padat: Padatan yang sangat halus dapat bercampur dan terbawa 
oleh udara, disebut debu, fume, mist. Karena ukurannya yang halus 
tersebut memudahkannya dalam paparan dan sebarannya apabila 
telah berada dalam lingkungan hidup. 

b. Cair: Biasanya banyak digunakan dalam kegiatan pertanian. Dalam 
praktiknya, penggunaan bahan beracun bersifat cair yang digunakan 
dalam pertanian diencerkan pada suatu dosis tertentu. Pengenceran 
dilakukan dengan penambahan air sebelum diaplikasikan atau 
diberikan pada tanaman. 

c. Gas: Sifat dari bahan beracun berupa gas ini sangat mudah berdifusi, 
sehingga menyebar lebih cepat daripada cairan dan zat padat.

3. Berdasarkan Sifat Fisis – Kimia

Berdasarkan sifat fisis – kimia, maka racun pun dapat dikategorikan 
menurut:

a. Bersifat Korosif 
 Bahan beracun yang bersifat korosif ini sangat berbahaya. Sesuai 

sifatnya yang korosif yang berarti mampu menghancurkan benda 
lain yang bercampur dengannya melalui reaksi kimia. Contohnya 
asam sulfat dan asam asetat yang dapat mengakibatkan iritasi pada 
mata dan kulit.

b. Bersifat Radioaktif
 Suatu bahan bersifat radioaktif berbahaya karena mampu 

menimbulkan radiasi seperti partikel alfa, beta dan gamma. Hal 
ini terjadi karena benda tersebut, memiliki inti yang tidak stabil. 
Materi ini bisa dalam wujud padat, cair dan gas. Sumbernya adalah 
industri yang memanfaatkan tenaga nuklir. 

c. Bersifat Evaporatif
 Bahan berbahaya dan beracun ini bersifat mudah menguap atau 

segera dengan cepat bercampur dengan udara. Biasanya bahan ini 
pun mudah meledak.

d. Bersifat Eksplosif
 Bahan yang bersifat eksplosif adalah bahan yang pada suhu dan 

tekanan standar (25 0C, 760 mmHg) dapat meledak. Atau melalui 
reaksi kimia dan/atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu 
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dan tekanan tinggi. Hal ini mengakibatkan bahan bersifat eksplosif 
cepat dapat merusak lingkungan di sekitarnya dan terpapar pada 
makhluk hidup dan dapat menyebabkan kematian.

 Contoh bahan yang eksplosif adalah: 2,4,6 - trinitrotoluene (TNT) 
dan 2,4 dinitrotoluena, serta dibenzoilperoksida.

e. Bersifat Reaktif
 Bahan berbahaya dan beracun yang bersifat reaktif ini adalah apabila 

bercampur dengan air, ia akan cepat bereaksi dengan mengeluarkan 
panas dan mudah terbakar. Bahan ini akan mengeluarkan uap, atau 
asap yang beracun bagi makhluk hidup. 
Contoh bahan ini adalah sianida, sulfida atau amoniak.

4. Berdasarkan Terbentuknya

Berdasarkan proses terbentuknya suatu toksik dapat pula dibedakan 
atas:

a. Sumber Primer
 Yaitu apabila bahan toksin tersebut keluar langsung dari sumbernya 

menuju lingkungan. Contohnya limbah industri yang mengandung 
amoniak yang langsung dibuang ke lingkungan.

b. Sumber Sekunder 
 Yaitu apabila bahan toksin tersebut telah melalui transformasi di 

lingkungan terlebih dahulu. Hal ini pernah terjadi pada tragedi 
Minamata. Di mana bahan beracun berupa merkuri cair tidak 
langsung beracun bagi manusia, melainkan karena telah berada 
pada tubuh ikan. Lalu ikan itu dimakan oleh manusia sehingga 
manusia itu keracunan. 

c. Sumber Tersier 
 Yaitu apabila bahan toksin sekunder telah melalui transformasi 

yang kedua kalinya pada lingkungan. Kejadian seperti ini sulit 
dalam hal mendeteksi dan melakukan riset untuk menentukan 
upaya pengendalian. Diperlukan lintas disiplin ilmu untuk kasus 
toksikologi yang bersumber pada sumber tersier ini.
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5. Berdasarkan Dampak pada Organisme

Berdasarkan dampak yang ditimbulkan ini maksudnya adalah bagaimana 
respons atau gejala yang ditunjukkan oleh manusia. Dalam hal ini dapat 
dikategorikan dalam beberapa hal yaitu:

a. Fibrosis. Yaitu terbentuknya jaringan ikat secara berlebih pada 
organisme.

b. Demam atau terjadinya kenaikan suhu tubuh melebihi biasanya.
c. Granuloma. Yaitu terjadi atau terbentuknya peradangan yang kronis 

pada jaringan organisme.
d. Kekurangan oksigen (asfiksia).
e. Kanker atau terjadinya pertumbuhan organ yang tidak normal.
f. Alergi atau terjadinya perubahan tingkat sensitivitas yang 

berlebihan yang mengganggu kesehatan.
g. Terjadinya mutasi gen dan membentuk mutan (makhluk yang tidak 

sama secara genetika dengan induknya). 
h. Cacat bawaan lahir akibat teratogen. 

Hal inilah yang terjadi pada tragedi Minamata. Bayi yang lahir 
kebanyakan cacat karena keracunan merkuri air yang dikonsumsi ibunya 
ketika hamil. Racun ini dikonsumsi melalui ikan yang mengandung 
merkuri cair.

6. Berdasarkan Kerusakan Organ/Target

Berdasarkan organ yang diserang, racun ini pun dapat diklasifikasikan 
menurut:

a. Nefrotoksik: berbahaya atau beracun bagi nefron/ginjal.
b. Nepatotoksik: beracun bagi hepar/hati. 
c. Neurotoksik: berbahaya dan beracun bagi neuron/saraf.
d. Hematotoksik: berbahaya dan beracun pada system pembentukan 

darah.
e. Pneumotoksik: berbahaya dan beracun bagi pneumon/paru-paru.

Klasifikasi ini diperlukan oleh seorang ahli kesehatan atau 
kedokteran yang akan membedakan gejala yang sama, tetapi 
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penyebabnya berbeda. Karena berbagai jenis racun kadang menyebabkan 
gejala yang sama dengan penyakit lainnya.

7. Berdasarkan Hidup/Matinya Racun

Berdasarkan hidup atau matinya suatu racun ini maksudnya adalah 
apakah suatu zat toksin sebagai xenobiotik itu bersifat biotik ataukah 
abiotik. Jika zat itu bersifat biotik maka tentu bisa berkembang biak 
dan menyebar cepat pada lingkungan. Sedangkan pada zat yang bersifat 
abiotik tidak demikian. Hal ini perlu diketahui oleh para peneliti atau 
terhadap kajian dalam toksikologi lingkungan untuk menentukan 
langkah pengendalian.

Berdasarkan klasifikasi ini, maka dapat dikelompokkan xenobiotik 
yang bersifat toksin tersebut berupa:

a. Racun Biotis atau Biotoksin

Adalah bahan beracun yang merupakan makhluk hidup atau biota. 
Dalam hal ini pun dapat dikelompokkan atas 2 bagian, yaitu (1) racun 
asli berupa biota itu sendiri yang bersifat racun; dan/atau (2) racun 
yang ditimbulkan oleh suatu biota karena biota tersebut telah teracuni 
oleh bahan xenobiotik yang ada pada habitat atau lingkungan hidupnya. 

Pada racun yang pertama itu disebut sebagai biotoksin atau racun 
asli. Sedangkan racun yang tergolong pada nomor 2 disebut juga sebagai 
racun sekunder atau racun tidak asli.

Biotoksin atau racun asli ini pun tergolong atas 2, yaitu (1) biota itu 
sendiri yang beracun; dan (2) biota yang mengandung racun karena ada 
makhluk lain yang memasukkan racun itu ke dalam tubuhnya, tetapi ia 
masih memiliki imun untuk defend (membela diri) dari racun tersebut.

Contohnya pada tanaman yang diserang oleh fungi (jamur) atau 
bakteri seperti pada kentang. Kentang yang diserang mikroorganisme 
seperti streptococcus spp atau solanum tuberosum dengan sendirinya telah 
mengandung racun. 

Dengan demikian, biotoksin ini dapat bersumber pada (1) mikroba; 
(2) tanaman; dan (3) hewan. 

Contoh biotoksin pada mikroba adalah: vibrio cholera, mycotoxin, 
algaltoxin dan lain sebagainya.
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Contoh biotoksin pada tanaman adalah: asam oksalat pada tanaman 
chenopodiaceae, fosfor organik pada oxylobrium pavilfolorum. Sebenarnya 
banyak tanaman hias yang mengandung racun seperti caladdium dan 
yasmin.

Contoh biotoksin pada hewan adalah: bisa ular (venom), hati 
anjing eskimo, ginjal beruang kutub dan singa laut dan lain sebagainya. 
Hewan pun banyak yang beracun, sehingga dalam mengonsumsi hewan 
memang sebaiknya jangan memakan hewan yang tidak lazim atau yang 
sudah diharamkan untuk dimakan dalam ajaran agama.

b. Racun Abiotik

Racun abiotik adalah racun yang tidak hidup dan/atau tidak berasal 
dari makhluk hidup. Artinya selain dari mikroba, tanaman dan hewan. 
Racun ini biasanya adalah jenis logam. 

Logam didefinisikan sebagai elemen yang dalam larutan air 
dapat melepas satu atau lebih electron dan menjadi katon. Beberapa 
karakteristik logam antara lain berkilau, mempunyai konduktivitas yang 
tinggi serta kuat dan lentur. 

c. Kimia Biotoksin

Racun jenis kimia biotoksin ini adalah racun yang memiliki karakteristik 
kimia, tetapi berasal dari biotis atau disebut biotoksin. Contohnya 
adalah glikosida beracun, phenol beracun, asam amino dan peptide. 

C. Tinjauan Sisi Lain Xenobiotik 

Istilah xenobiotik memang sudah mulai populer digunakan dalam 
toksikologi dengan segala cabang ilmunya termasuk toksikologi 
lingkungan. Tetapi yang perlu dipahami adalah bahwa istilah ini sangat 
sering digunakan dalam konteks polutan seperti dioksin dan befenil 
poliklorinasi. 

Selanjutnya, kedua jenis senyawa ini dilihat dampaknya pada 
organisme lain atau biota lain pada satu ekosistem. Karena dampaknya 
memang ada, maka dianggap sebagai xenobiotik yang berupa bahan 
toksin.

Dari sisi lain terkait xenobiotik ini, terdapat 3 hal yang penting 
untuk diketahui. Yaitu (1) metabolisme xenobiotik; (2) xenobiotik 
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lingkungan; dan (3) transplantasi organ antar-spesies. Masing-masing 
akan diuraikan sebagai berikut.

1. Metabolisme Xenobiotik: Detoksifikasi

Detoksifikasi adalah suatu peristiwa alami di mana suatu organisme 
bereaksi atau melakukan proses untuk melindungi dirinya dari 
kehadiran xenobiotik yang bersifat racun. Dengan kata lain, tubuh 
menghilangkan xenobiotik berupa zat asing yang berpotensi merusak 
dan meracuni dirinya. Bisa saja tubuh melakukan penonaktifan ekskresi 
xenobiotik secara alamiah yang terjadi pada hati. Tujuannya adalah 
untuk menetralisir benda asing seperti alkohol, makanan beracun 
maupun udara yang tercemar.

Rute ekskresi adalah urine, tinja, napas, dan keringat. Enzim 
hati bertanggung jawab untuk metabolisme xenobiotik, pertama-
tama mengaktifkannya (oksidasi, reduksi, hidrolisis, dan/atau hidrasi 
xenobiotik), kemudian mengkonjugasikan metabolit sekunder aktif 
dengan asam glukuronat, asam sulfat atau glutathione, diikuti dengan 
ekskresi dalam empedu atau urine. Contoh dari sekelompok enzim yang 
terlibat dalam metabolisme xenobiotik adalah enzim sitokrom P450. 
Enzim-enzim yang memetabolisme xenobiotik ini, sangat penting untuk 
industri farmasi, karena mereka bertanggung jawab atas pemecahan 
obat-obatan. 

Dilaporkan oleh Park et al. (2011) bahwa meskipun tubuh mampu 
menghilangkan xenobiotik dengan mereduksinya menjadi bentuk 
yang kurang toksik melalui metabolisme xenobiotik, kemudian 
mengeluarkannya, tetapi pada beberapa kasus, ada pula terjadi 
sebaliknya. Di mana zat xenobiotik itu diubah menjadi bentuk yang 
lebih beracun lagi. Proses ini disebut sebagai “bioaktivasi” dan dapat 
mengakibatkan perubahan struktural dan fungsional pada mikrobiota. 

Brodie (2002) melaporkan hasil penelitiannya bahwa organisme 
juga dapat berevolusi untuk mentoleransi xenobiotik. Hal ini dapat 
dicontohkan pada co-evolusi produksi tetrodotoxin pada kadal kulit 
kasar. Di saat yang sama, terjadi pula evolusi resistensi tetrodotoxin 
pada predatornya, yaitu common garter snake. Pada pasangan predator-
mangsa ini telah terjadi apa yang disebut dengan perlombaan senjata 
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evolusi. Di mana masing-masing telah menghasilkan tingkat toksin 
yang tinggi pada kadal dan juga tingkat resistensi yang tinggi pada ular.

2. Xenobiotik pada Lingkungan 

Zat xenobiotik pada lingkungan memang menjadi masalah yang besar 
dalam kajian sistem pengolahan limbah. Hal ini disebabkan oleh 
jumlahnya banyak, dan masing-masing akan menghadirkan masalah 
sendiri tentang cara menghilangkannya. 

Beberapa zat xenobiotik tahan terhadap degradasi seperti 
polychlorinated biphenyls (PCBs), polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs), 
dan trichlorethylene (TCE). Zat xenobiotik ini terakumulasi di lingkungan 
karena sifatnya yang tahan degradasi dan menjadi masalah serius karena 
akumulasinya menyebabkan toksisitas yang berbahaya bagi manusia. 

Beberapa sumber utama polusi dan masuknya xenobiotik ke 
lingkungan berasal dari industri besar seperti obat-obatan, bahan bakar 
fosil, pemutihan pulp dan kertas serta pertanian. Misalnya, berupa 
organoklorida sintetik seperti plastik dan pestisida, atau bahan kimia 
organik yang terjadi secara alami seperti hidrokarbon polyaromatik (PAH) 
dan beberapa fraksi minyak mentah dan batu bara. 

Mikroorganisme dapat menjadi solusi untuk masalah pencemaran 
lingkungan oleh produksi xenobiotik. Singleton (1994) telah melakukan 
penelitian terhadap hal ini dan memperkenalkan proses yang disebutnya 
dengan “bioremediasi”. Ditambahkan oleh hasil penelitian Diaz (2004) 
di mana ia mengemukakan bahwa mikroorganisme mampu beradaptasi 
dengan xenobiotik yang masuk ke dalam lingkungan melalui transfer 
gen horizontal, untuk memanfaatkan senyawa seperti sumber energi. 
Menurutnya, proses ini dapat diubah lebih lanjut untuk memanipulasi 
jalur metabolisme mikroorganisme untuk mendegradasi xenobiotik 
berbahaya dalam kondisi lingkungan tertentu pada tingkat yang lebih 
diinginkan. 

Singleton (1994) mengemukakan bahwa mekanisme bioremediasi 
meliputi rekayasa genetika mikroorganisme dan mengisolasi mikroba 
pendegradasi xenobiotik yang terjadi secara alami. Penelitian telah 
dilakukan untuk mengidentifikasi gen yang bertanggung jawab atas 
kemampuan mikroorganisme untuk memetabolisme xenobiotik 
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tertentu dan telah disarankan agar penelitian ini dapat digunakan untuk 
merekayasa mikroorganisme secara khusus untuk tujuan ini. Wolt dan 
Smith (1996) melaporkan bahwa tidak hanya jalur gen yang ada saat 
ini saja dapat direkayasa untuk diekspresikan dalam organisme lain, 
tetapi penciptaan jalur gen yang baru adalah pendekatan yang juga 
memungkinkan 

3. Transplantasi Organ Antar-spesies 

Istilah xenobiotik juga digunakan untuk merujuk pada organ yang 
ditransplantasikan dari satu spesies ke spesies lainnya. Sebagai 
contoh, beberapa peneliti berharap bahwa hati dan organ lain dapat 
ditransplantasikan dari babi ke manusia. Banyak orang meninggal 
setiap tahun yang nyawanya bisa diselamatkan jika organ kritis tersedia 
untuk transplantasi. Ginjal saat ini merupakan organ yang paling sering 
ditransplantasikan. Organ xenobiotik perlu dikembangkan sedemikian 
rupa sehingga tidak akan ditolak oleh sistem kekebalan tubuh (Wolt 
dan Smith, 1996). 

Demikianlah tinjauan sisi lain terhadap xenobiotik dari beberapa 
hasil penelitian yang telah dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa 
xenobiotik sebagai bahan atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh 
makhluk hidup dan lingkungan, tetapi juga bisa berupa transplantasi 
organ antar-spesies. 

Apabila xenobiotik masuk ke dalam tubuh makhluk hidup maka 
akan terjadi 2 (dua) hal, yaitu (1) detoksifikasi; dan (2) bioaktivasi. Pada 
kasus pertama di mana tubuh mampu menetralisir dan mengeluarkan 
xenobiotik melalui keringat, tinja dan urine. Tetapi pada kasus kedua 
justru sebaliknya, di mana tubuh akan menghasilkan zat beracun yang 
lebih parah untuk kesehatan dirinya.

Selain itu, terjadi pula apa yang disebut dengan xenobiotik 
pada lingkungan. Keberadaannya sangat sulit untuk dikelola, sebab 
sifatnya yang tidak mudah terdegradasi. Sehingga diperlukan beberapa 
perlakuan khusus seperti yang disebut dengan bioremediasi. Hal 
lain yang dimungkinkan adalah dengan rekayasa genetika terhadap 
mikroorganisme yang disiapkan sebagai alat untuk pendegradasi 
xenobiotik tersebut.
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Selain dua hal di atas terkait xenobiotik, maka transplantasi organ 
antar-spesies juga dianggap sebagai xenobiotik. Penelitian di bidang 
kesehatan dan kedokteran justru mengarah pada bagaimana agar suatu 
organ bisa ditransplantasikan antar-spesies tanpa menimbulkan dampak 
pada spesies tersebut.

*****

Manusia tidak akan pernah memahami lingkungan sebelum ia melihat 
lingkungan itu sebagai suatu organisme yang hidup.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]
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Setelah dipahami tentang toksikologi industri sebagai ilmu, dan 
kaitannya dengan pencemaran lingkungan, serta keberadaan benda 
asing (xenobiotik) pada tubuh dan/atau pada lingkungan, selanjutnya 
pada Bab 4 ini akan dipaparkan tentang alur toksikologi lingkungan. 

Alur toksikologi lingkungan ini, secara umum memberikan 
delineasi tentang proses dan mekanisme yang terjadi pada lingkungan 
sampai hingga proses manusia terkena dampak dari keberadaan toksin 
pada lingkungan hidupnya. Terdapat 3 poin utama dalam alur proses 
ini, yaitu sumber, ekokinetika dan faramakokinetik. Masing-masing 
poin secara detail akan dibahas pada subbab yang ada pada Bab 4 ini.

A. Konsep Alur Toksikologi Lingkungan

Konsep alur toksikologi lingkungan yang akan dibahas ini, sekaligus 
dapat dipandang sebagai objek formil dari toksikologi lingkungan 
sebagai ilmu. Agar lebih memudahkan dalam menelaahnya, maka 
terlebih dahulu disajikan konsep itu secara skematis pada Gambar 5. 

ALUR TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN 

BAB

4
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Gambar 5. Konsep Alur Toksikologi Lingkungan
Sumber: Dewata, I. 2019

Perhatikan Gambar 5:
Terlihat pada Gambar 5 ada kotak yang bertuliskan (1) sumber; (2) 
ekokinetika; dan (3) farmakokinetik. Selain itu, ada lingkaran kecil 
dan lingkaran besar. Lingkaran kecil dianalogikan sebagai racun. 
Sementara itu, lingkaran besar adalah lingkungan di mana racun berada. 
Keberadaan racun itu dapat dilihat pada lingkaran kecil yang bergerak 
dari sumber sampai pada manusia. Penjelasan gambar adalah sebagai 
berikut.

Sumber: 

Adalah sumber racun. Hal ini sudah dipelajari di Bab 3. Bahwa sumber 
dari racun itu dapat berupa domestik, komersial dan industri. Selain 
itu, pembagian sumber itu pun bisa menurut jenisnya. Ada yang berupa 
alami dan ada pula sumber racun yang hasil buatan manusia. 

Sumber racun itu pun selanjutnya dapat dikelompokkan menurut 
keberadaannya. Bisa sumber rancun itu berupa titik yang tetap berada 
di lokasi, atau bisa juga berada pada satu area dan juga sumber yang 
bergerak. 
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Gambar 5. Konsep Alur Toksikologi Lingkungan
Sumber: Dewata, I. 2019

Perhatikan Gambar 5:
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dan lingkaran besar. Lingkaran kecil dianalogikan sebagai racun. 
Sementara itu, lingkaran besar adalah lingkungan di mana racun berada. 
Keberadaan racun itu dapat dilihat pada lingkaran kecil yang bergerak 
dari sumber sampai pada manusia. Penjelasan gambar adalah sebagai 
berikut.

Sumber: 

Adalah sumber racun. Hal ini sudah dipelajari di Bab 3. Bahwa sumber 
dari racun itu dapat berupa domestik, komersial dan industri. Selain 
itu, pembagian sumber itu pun bisa menurut jenisnya. Ada yang berupa 
alami dan ada pula sumber racun yang hasil buatan manusia. 

Sumber racun itu pun selanjutnya dapat dikelompokkan menurut 
keberadaannya. Bisa sumber rancun itu berupa titik yang tetap berada 
di lokasi, atau bisa juga berada pada satu area dan juga sumber yang 
bergerak. 

Ekokinetika: 

Adalah proses bagaimana suatu racun bergerak di dalam sistem 
lingkungan. Dimulai dari emisi sampai pada proses sebelum imisi. 
Tentang emisi dan imisi ini, akan dijelaskan sesuai alur skema di bawah 
ini.

Farmakokinetik: 

Adalah proses di mana manusia menerima racun yang ada pada sistem 
lingkungan. Hal ini dimulai dari imisi sampai pada efek biologi.

Racun: 

Racun yang dihasilkan dari sumber selanjutnya masuk ke dalam 
lingkungan. Hal ini disebut juga dengan introduksi xenobiotik ke suatu 
sistem lingkungan. Istilah lain dalam ekokinetika, peristiwa masuknya 
racun ke dalam sistem lingkungan disebut juga dengan “emisi”. Terlihat 
pada gambar, tulisan “emisi” berada di irisan lingkaran antara racun 
dengan lingkungan. Hal ini berarti emisi terjadi apabila racun telah 
bercampur dengan komponen lingkungan.

Emisi: 

Terjadinya pelepasan racun dari sumber dan bercampur dengan 
komponen lingkungan. Terlihat pada gambar, lingkaran kecil bergerak 
masuk ke dalam lingkaran besar.

Distribusi: 

Disebut juga dengan “partisi”. Adalah suatu proses di mana terjadinya 
penyebaran racun pada berbagai media yang ada di dalam sistem 
lingkungan. Distribusi ini bisa berupa kelarutan, volatilisasi maupun 
adsorbsi. 

NB: perlu diingat adsorbsi tidak sama dengan absorpsi. Adsorbsi 
adalah terjadinya pencampuran racun dengan komponen lingkungan 
berupa fase cair dan padat, atau melekatnya racun pada permukaan 
partikel (Salami, 2003). Sedangkan absorpsi menurut Rozman & 
Klaassen (2003) adalah proses di mana bahan masuk ke dalam membran 
tubuh, dan kemudian ke dalam sistem peredaran darah. 

Transformasi: 

Adalah terjadinya reaksi antara racun dengan komponen lingkungan 
yang dimasukinya.
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Eksposur: 

Adalah terjadinya proses paparan racun bersama media berupa 
komponen lingkungan kepada manusia dan organisme lain. Adapun 
eksposur, transformasi dan distribusi merupakan proses yang terjadi 
dalam ekokinetika pada media berupa komponen lingkungan.

Media Transport: 

Adalah media tempat di mana terjadinya pergerakan racun pada 
lingkungan. Secara umum, media transport disebut, walaupun transport 
racun terjadi melalui transformasi ataupun saat yang sama terjadi 
eksposur. 

Imisi: 

Proses masuknya racun ke dalam rubuh manusia. Terlihat pada gambar, 
imisi menjelaskan terjadinya lingkaran kecil simbol racun memasuki 
tubuh manusia.

Portal Entry: 

Masuknya racun ke dalam tubuh manusia melalui sistem pernapasan, 
mulut, kulit, telinga dan mata.

Absorpsi: 

Adalah terjadinya proses penyerapan racun dalam sistem biologis tubuh 
manusia. Dimulai dari membran sampai pada sistem peredaran darah 
yang akan memasuki fase metabolisme.

Metabolisme: 

Proses transformasi racun di dalam tubuh akibat proses seluler 
(Soemirat, 2003). Artinya, telah terjadi reaksi antara bahan racun 
dengan sistem biokimia di dalam tubuh. Peristiwa ini terjadi sangat 
cepat setelah terjadinya absorpsi bahan toksin oleh tubuh. 

Ekskresi: 

Pengeluaran zat yang tidak digunakan oleh tubuh sebagai akibat 
metabolisme melalui urine, keringat, udara (ekspirasi) dan cairan 
sekresi lainnya (Soemirat, 2003).

Efek Biologis: 

Reaksi tubuh dalam merespons benda asing yang memasukinya. 
Menurut Soemirat (2003) proses ini merupakan resultan akhir 
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dari serangkaian proses yang amat kompleks yakni interaksi antara 
xenobiotik dengan homestatis 

Demikianlah konsep alur toksikologi lingkungan yang dapat 
dipahami secara kerangka acuan berupa alur berpikir. Secara detail dan 
lebih luas tentang masing-masing yang ada pada skema konsep akan 
lebih mudah dipahami pada bab-bab selanjutnya.

B. Ekokinetika

Ekokinetika berasal dari kata “eko” dan “kinetik”. Eko berarti 
lingkungan, dan kinetik berarti pergerakan. Dapat dipahami bahwa 
ekokinetik adalah menelaah bagaimana pergerakan suatu bahan beracun 
di dalam sebuah ekosistem. 

Ekokinetika merupakan hal yang penting dalam kajian toksikologi 
lingkungan setelah diketahui sumber dan beberapa sifat dari keberadaan 
benda asing di dalam lingkungan yang berpotensi masuk ke dalam 
tubuh manusia. 

Menurut perspektif ilmu lingkungan dan pencemaran lingkungan 
maka komponen yang ada di dalam lingkungan itu, sekaligus sebagai 
media dan agen toksin. Hal ini terjadi pada keadaan lingkungan yang 
tidak seimbang lagi. Sehingga menelaah pergerakan bahan toksin 
dalam ekosistem itu, didasarkan pada hasil interaksi antara komponen 
lingkungan itu dengan bahan racun yang mengkontaminasinya atau 
disebut sebagai kontaminan. 

Dalam  ekokinetika, tidak hanya media yang ada pada lingkungan 
saja yang menjadi topik pembahasan, melainkan juga bagaimana 
interaksi yang terjadi antara toksin yang diemisikan dengan media 
komponen lingkungan tersebut. Untuk mengetahui interaksi yang 
terjadi, maka perlu pula ditelaah tentang sifat fisis kimia dari toksin 
tersebut. Karena sifat fisis kimia dari toksin tersebut secara langsung 
akan menentukan bagaimana interaksi yang akan terjadi pada media 
lingkungan.

Sifat suatu toksin juga tergantung dari sumber toksin itu sendiri. 
Makanya dalam hal  ekokinetika, perlu kajian itu dimulai dari sumber 
racun diemisikan. Sumber racun selain bisa menentukan sifat fisis 
kimia dari racun yang diemisikan, juga menentukan pula langkah 
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langkah pengendalian yang memungkinkan untuk diterapkan pada 
suatu keadaan lingkungan yang telah dimasuki toksin.

1. Sumber Racun

Dalam penjelasan terdahulu, telah dapat dipahami bahwa sumber racun 
dalam lingkungan itu banyak sekali. Sehingga dapat diklasifikasikan 
menurut banyak aspek. Dalam hal ini, terkait dengan langkah 
pengendalian toksin dalam perspektif toksikologi lingkungan yang 
sedang kita pelajari ini, maka sumber racun dikelompokkan atas 2 
(dua) yaitu:

a. distributif;
b. non-distributif.

Sumber yang distributif adalah sumber yang tidak tersebar secara 
merata. Sumber ini dapat bergerak ke segala arah. Sumber ini termasuk 
ke dalamnya sumber berupa area seperti semprotan pestisida pada suatu 
daerah dan pembakaran hutan misalnya. Tentu sumber seperti ini sangat 
sulit untuk dikendalikan dibandingkan dengan sumber non-distributif.

Sedangkan sumber non-distributif adalah sebaliknya, yaitu sumber 
yang berupa titik. Sumber ini tidak bergerak seperti cerobong asap 
pabrik atau pipa ujung dari IPAL dari suatu bangunan.

2. Emisi

Emisi terjadi begitu suatu racun telah “bertemu” dengan komponen 
lingkungan. Dalam bahasa di literatur lain ada yang menyebutnya 
sebagai proses introduksi dari toksin ke dalam lingkungan. Emisi dapat 
terjadi secara alamiah, insidental dan aksidental.

Secara alamiah terjadi pada peristiwa gunung meletus yang 
menyebabkan senyawa beracun berada pada suatu lingkungan yang 
terpapar. Insidental terjadi karena kecelakaan seperti bocornya IPAL dan 
lain sebagainya yang langsung menyebabkan korban jiwa. Sedangkan 
aksidental suatu kecelakaan yang tidak menimbulkan korban jiwa saat 
itu, tetapi dampaknya masih ada pada lingkungan yang berpotensi 
terjadinya keracunan di saat yang lain. Bisa juga terjadinya sumber 
tersier setelah bahan yang dikeluarkannya itu bereaksi dengan senyawa 
lain dan menimbulkan kematian.
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3. Media Transport

Media transport adalah media yang ada dalam lingkungan. Tentu saja 
media itu terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik 
ini juga dapat dibagi 2, yaitu komponen biotik alami seperti tanah, air 
dan udara dan komponen biotik yang tidak alami sebagai hasil buatan 
manusia. 

Transport dapat juga disebut “disperse”; dapat lambat dapat cepat; 
dapat juga jauh atau dekat. Transport ini merupakan proses fisis, begitu 
pula proses transformasi dapat merupakan proses fisis seperti halnya 
reaksi foto kimia dan degradasi baik yang bersifat biotik maupun abiotik 
(Salami, 2003).

McKinney (1981) telah menentukan persamaan dan perbedaan 
antara keduanya. Hal ini disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Perbandingan antara Transport dan Transformasi

Transport Transformasi

Persamaan Dapat terjadi di air, udara dan 
tanah

Dapat terjadi di air, udara dan 
tanah

Perbedaan 1. Terjadi di organisme rantai 
makanan

2. Tidak ada perubahan struktur

1. Terjadi dalam organisme
2. Terjadi perubahan struktur

Sumber: Mac Kinney (1981)

4. Proses Ekokinetika

Proses  ekokinetika berarti melibatkan sumber racun, racun itu sendiri 
dan media transport. Media transport adalah komponen lingkungan. 
Sebagaimana diketahui, komponen lingkungan itu jarang yang bersifat 
homogen. Misalnya komponen tanah. Dalam tanah masih terdapat air 
dan udara dan biota.

Pada literatur lain, istilah komponen lingkungan dalam konteks 
media transport ini ada yang menyebut sebagai “kompartemen” atau 
“fase”. Istilah fase ini sangat bisa dipahami karena pergerakan racun 
dalam media atau kompartemen itu, adalah fase-fase dari perjalanan 
toksin dalam  ekokinetika. 
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Keberadaan racun pada komponen lingkungan mempunyai 3 
peluang kemungkinan yang akan terjadi:

a. Racun tetap berada pada tempat pertama ia diemisikan.
b. Racun terbawa oleh media lingkungan seperti tanah, air, udara.
c. Racun bereaksi dengan media lingkungan, yang disebut terjadi 

transformasi.

Kadar atau jumlah racun yang diemisikan tidak selalu tetap ketika 
telah bercampur dengan lingkungan. Terdapat beberapa kemungkinan, 
yang tergantung pula pada proses yang mungkin terjadi. Beberapa proses 
yang mungkin terjadi itu adalah:

a. Adsorbs – desorbsi – sedimentasi.
b. Input – evaporasi.
c. Bereaksi dengan zat lain dan membentuk senyawa baru.

Setiap kemungkinan akan memengaruhi toksisitas bahan xenobiotik 
yang masuk ke dalam lingkungan karena adanya media lingkungan 
tersebut. Secara sederhana proses itu disajikan pada Gambar 6. 

Gambar 6. Proses Emisi sampai pada Imisi pada  ekokinetika 
Sumber: modifikasi dari Koeman (1987)

Penjelasan Gambar

Secara umum Gambar 6 menjelaskan suatu proses bagaimana xenobiotik 
bergerak dari emisi sampai pada emisi. Terlihat beberapa simbol V, I, A 
dan D pada gambar. Masing-masing simbol dijelaskan sebagai berikut:

E :  Emisi.
P :  Proses “penguapan” dari media cair.
M : Proses terjadinya proses “masukan baru” dari udara. Contohnya 

seperti hujan.

I
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seperti hujan.

I

A :  Adsorpsi yaitu berupa melekatnya toksin pada permukaan partikel.
D :  Desorpsi. Merupakan peristiwa kebalikan dari adsorpsi. 
 Proses adsorpsi dan desorpsi terjadi bersamaan secara alamiah 

biasanya dalam proses menuju keseimbangan. Sama hal antara 
proses penguapan yang merupakan kebalikan dari proses masukan 
baru. 

I :  Imisi yang merupakan proses di mana toksin memasuki tubuh 
organisme.

5. Air sebagai Media 

Air merupakan media yang paling banyak menerima dan dijadikan 
sebagai media transport maupun media terjadinya transformasi 
xenobiotik di alam. Mulai sampah (limbah padat), sampai pada limbah 
cair baik dari aplikasi pestisida maupun limbah rumah tangga dan 
industri. 

Bahkan karena begitu tercemarnya lingkungan, air hujan yang turun 
pun telah membawa zat asam sehingga disebut hujan asam. Padahal air 
hujan adalah mekanisme penjernihan air paling akhir di alam.

Dalam air sebagai media, maka proses yang terjadi adalah:

a. adveksi;
b. diffuse;
c. dispersi.

Adveksi adalah pergerakan bahan pencemar atau xenobiotik yang 
mengandung toksin yang terjadi karena adanya aliran air. Laju adveksi 
ini ditentukan oleh konsentrasi C dan kecepatan air V.

Diffuse atau difusi adalah bercampurnya xenobiotik pada air yang 
ada pada lingkungan. Selanjutnya air tersebut akan menjadi media 
pergerakan dari bahan pencemar. Difusi ini terbagi atas 2, yang pertama 
disebut difusi turbulen dan yang kedua disebut difusi molekuler. Pada 
umumnya, difusi dan adveksi terjadi serentak dan simultan. 

Dispersi adalah pengadukan yang terjadi dalam tanah ketika adveksi 
terjadi dalam kecepatan rendah yang tidak mengakibatkan turbulensi, 
tetapi pergerakan air yang melalui partikel tanah menyebabkan 
terjadinya transport yang menyerupai difusi turbulen (Salami, 2003).
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6. Udara sebagai Media 

Ada yang menarik tentang udara sebagai media. Weinhold (2008) 
mengemukakan hasil penelitiannya dan mencatat bahwa pembangunan 
cerobong asap pabrik dibuat setinggi mungkin ternyata tidak 
menyelesaikan masalah terhadap pencemaran udara. Industri nikel di 
Sudbury Canada ternyata menyebabkan terjadinya efek biologis yang 
membahayakan pada organisme tikus. 

Populasi tikus ini berada dengan jarak 500 mil dari sumber 
pencemar berupa cerobong asap pabrik nikel tersebut. Akibatnya adalah 
terjadi kenaikan kecepatan denyut jantung tikus yang tidak normal.

Bahan pencemar seperti ozone, sulfur dioksida dan partikel halus 
lainnya ternyata mampu diterbangkan oleh angin dari satu negara 
ke negara lain. Bahkan udara mampu sebagai media transport untuk 
antar-benua. 

Proses pergerakan toksin di udara dapat terjadi melalui:

a. konveksi;
b. difusi;
c. konveksi dan difusi.

Proses konveksi adalah terjadinya sekumpulan partikel atau agregat 
bahan pencemar bersama dengan pergerakan masa udara. Pergerakan 
masa udara ini disebut dengan advection. Proses difusi juga terjadi dan 
tidak tertutup kemungkinan terjadi keduanya sekaligus di udara.

7. Tanah sebagai Media 

Tanah sebagai media selain pada permukaan juga dapat terjadi di bawah 
permukaan tanah. Tanah merupakan kompartemen yang heterogen. Di 
dalam tanah terdapat air, udara, dan biota. Kesemuanya merupakan 
media untuk pergerakan bahan toksin, baik secara transport maupun 
melalui transformasi.
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8. Komponen Biotik sebagai Media 

Biotik sebagai media transport terbesar adalah hasil pertanian. Hasil 
pertanian berupa buah-buahan, sayur-sayuran yang bisa dikonsumsi 
langsung oleh manusia. Apalagi dengan adanya perdagangan bebas 
produk hasil pertanian maka memungkinkan sekali terjadinya 
pergerakan yang meluas di antar-negara. 

Hal yang paling berpotensi terhadap pergerakan toksin dalam 
jumlah yang besar dan luas adalah keberadaan residu pestisida pada 
hasil pertanian tersebut. Walaupun telah dicuci dengan air, tetapi walau 
bagaimanapun telah terjadi juga transformasi antara residu pestisida 
dengan media biotik tersebut. 

Di samping hasil pertanian yang tergolong pada flora, selanjutnya 
adalah fauna. Fauna yang ada di lingkungan, di samping sebagai agen 
juga bisa sebagai pembawa atau sebagai media pergerakan racun pada 
lingkungan untuk akhirnya sampai pada manusia. 

Hewan itu bisa berupa hewan yang dikonsumsi oleh manusia 
seperti ayam dan ikan. Pada ayam atau ikan tersebut telah terjadi 
transformasi xenobiotik dan menghasilkan suatu senyawa yang bersifat 
toksin yang membahayakan manusia untuk jangka panjang. Apalagi 
hewan yang dijual dan untuk dikonsumsi itu, telah diberi makanan 
sintetis. Sehingga kemungkinan terakumulasinya senyawa berupa 
xenobiotik menjadi sangat mungkin terjadi. Pada hewan yang hidup 
di habitat alaminya seperti ikan di laut dan di sungai pun demikian. 
Air yang telah tercemar mengandung senyawa asing yang oleh ikan itu 
dijadikan media hidup dan mengambil makanan. Pada gilirannya ikan 
itu pun dikonsumsi oleh manusia. 

C. Jenis Peristiwa Ekokinetika

1. Lokal

Peristiwa ekokinetika bersifat lokal adalah apabila paparan yang terjadi 
pada sistem lingkungan itu, berada pada satu wilayah administratif. 
Misalnya pada satu kota ataupun bisa terjadi pada satu negara. Hal ini 
biasanya terjadi pada sumber yang berupa area dan titik. 
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2. Regional

Peristiwa ekokinetika bersifat regional artinya melanda antar-negara. 
Hal ini pernah terjadi baru-baru ini, yaitu kebakaran hutan yang terjadi 
di Provinsi Riau Indonesia yang asapnya sampai pada negara tetangga 
Malaysia dan Singapura.

3. Global: Stratosfera

Peristiwa ekokinetika yang global ini dapat dicatat berupa ledakan 
Gunung Krakatau. Asap yang mengandung belerang dibawa ke udara 
dan sampai pada lapisan atmosfir terendah yaitu stratosfer. 

Sumber antropogenik yang populer saat ini dan bersifat stratosfer 
adalah CFC, dan metal biormida yang menyebabkan terjadinya lubang-
lubang pada lapisan ozon. Dampaknya adalah ultraviolet yang ada 
pada sinar matahari menjadi banyak dan tinggi intensitasnya begitu 
sampai ke bumi. Diduga hal ini sebagai salah satu akibat terjadinya pola 
perkembangbiakan serangga menjadi terganggu dan beberapa biota lain 
seperti algae dan lain sebagainya.

D. Mekanisme Toksin Masuk ke dalam Tubuh Manusia

Mekanisme toksin yang telah diemisikan dari sumber ke lingkungan 
selanjutnya menjadi imisi pada tubuh manusia dan organisme lain. 
Dalam hal ini kita fokus pada tubuh manusia. Terdapat beberapa tahapan 
yang terjadi yang diuraikan sebagai berikut.

1. Imisi/Portal Entri

Beberapa portal entri yang dijadikan sebagai “pintu masuk” xenobiotik 
ke dalam tubuh adalah:

a. Mulut, atau oral atau disebut juga sebagai saluran pencernaan atas.
b. Saluran pernapasan atas, berupa hidung dan mulut.
c. Kulit atau dermal.

Kesemua portal entri itu, bisa dimasuki toksin dalam setiap 
aktivitas manusia pada lingkungan hidupnya. Contoh hal yang terbaru 
dengan adanya virus corona dengan varian Covid-19 (Corona Virus 
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Disease Tahun 2019). Virus ini masuk melalui rongga pernapasan dan 
mulut. Agen pembawanya atau vektornya adalah droplet (percikan 
ludah) dari orang yang terinfeksi virus tersebut.

Dalam kasus Covid-19 ini, dapat dijelaskan bahwa corona sebagai 
virus merupakan xenobiotik bagi manusia. Sebagai benda asing yang 
berada pada lingkungan hidup dan berada pada makhluk hidup pula. 

Pada tiap portal entri yang dimasuki oleh benda asing akan 
memperlihatkan gejala yang berbeda. Pada kulit misalnya, akan 
menimbulkan beberapa kemungkinan gejala, yaitu:

a. Tanpa gejala apa pun. Tetapi keberadaan xenobiotik ada pada kulit. 
Dalam istilah kesehatan hal ini dikatakan bahwa barrier kulit berada 
dalam keadaan yang baik atau optimal.

b. Terjadi reaksi di tempat kulit yang menjadi tempat imisi. Maka hal 
ini disebut irritant primer.

c. Xenobiotik berhasil menembus kulit dan masuk ke dalam sistem 
jaringan kulit.

2. Absorpsi

Rozman dan Klaassen (2003) menyatakan bahwa absorpsi adalah proses 
di mana bahan racun masuk ke dalam membran tubuh sampai pada 
sistem peredaran darah. Biasanya lokasi utama dalam proses absorpsi 
adalah pada jaringan perut. Atau terjadi pada paru-paru dan kulit. 

Bahan-bahan yang masuk tersebut misalnya melalui makanan akan 
langsung diabsorpsi oleh sistem biologis tubuh. Sehingga apabila pada 
bahan tersebut terdapat bahan racun dengan sendirinya telah terjadi 
keracunan pada manusia. 

Tubuh memang melakukan pembelaan dalam reaksi metabolisme, 
baik itu berupa oksidasi dan reduksi ataupun hidrolisis, akan tetapi bisa 
terjadi bioaktivasi seperti yang telah dijelaskan pada Bab 3, xenobiotik 
bisa justru lebih beracun lagi dari hasil reaksi yang ada di dalam tubuh. 
Apabila tubuh berhasil mengeluarkan bahan toksin tersebut, maka yang 
terjadi adalah detoksifikasi.
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3. Distribusi

Sistem biologis tubuh yang berlangsung terus-menerus seperti sistem 
peredaran darah dan sistem pernapasan, sekaligus berfungsi dalam hal 
distribusi bahan racun yang telah terimisikan ke dalam tubuh. 

Secara otomatis, sistem distribusi dari dalam tubuh akan 
berinteraksi dengan jenis dan sifat dari bahan toksin itu sendiri dalam 
menuju organ target. Misalnya, apabila xenobiotik itu berupa yodium, 
maka dalam distribusi tubuh ia akan menuju pada kelenjer gondok. 
Pada kadar yang sangat tinggi atau melampaui batas keseimbangan 
tubuh maka hal itu akan menimbulkan kerusakan pada tubuh manusia.

4. Metabolisme

Semua racun yang telah memasuki tubuh maka akan ikut dalam proses 
metabolisme tubuh. Hal ini akan menentukan nasib atau fate dari toksin 
tersebut. Akibat terjadinya hal yang demikian, maka dalam bahasa 
kesehatan disebut terdapat beberapa kemungkinan nasib bagi toksin 
tersebut. Menurut Soemirat (2003) dalam hal ini, akan terjadi beberapa 
kemungkinan yang antara lain:

a. Disimpan atau diakumulasi.
b. Dikeluarkan atau dieksresikan tanpa transformasi.
c. Mengalami beberapa perubahan biokimia, terutama terjadi pada 

hati untuk didetoksifikasi.

5. Ekskresi

Dalam sistem tubuh, ekskresi merupakan pembuangan zat yang tidak 
dibutuhkan oleh tubuh. Zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ini 
disebut sebagai “metabolit”. Apabila benda asing yang masuk ke dalam 
tubuh lalu berhasil didetoksifikasi dan dikeluarkan maka hal ini berarti 
tubuh organisme berhasil selamat atau tidak mendapatkan dampak dari 
bahan asing tersebut. 

Tetapi dalam situasi ini, fungsi dari organ ekskresi sangat 
menentukan keberhasilan tubuh untuk menyelamatkan dirinya atau 
untuk membuang zat beracun tersebut. 



BAB 4|| Alur Toksikologi Lingkungan 43

Secara singkat diuraikan organ-organ ekskresi ini yaitu:

a. Ginjal untuk membuat urine.
b. Paru-paru mengekskresikan segala macam zat yang ada dalam udara 

ekspirasi.
c. Kelenjer keringat, air susu, ludah dan empedu untuk mengekskresikan 

zat-zat tertentu.
d. Usus mengekskresikan padatan dalam sistem pencernaan.
e. Rambut, kuku juga menyimpan berbagai logam dan apabila 

dipotong dengan sendirinya logam itu akan keluar dari tubuh.

E. Efek Biologis

Efek biologis adalah hasil akhir dari proses masuknya xenobiotik ke 
dalam tubuh. Hal ini juga akan menentukan nasib racun di dalam 
tubuh manusia tersebut. Soemirat (2003) mengemukakan prinsip efek 
biologis sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi biologis, efek ini bisa ringan, sedang atau parah.
2. Dilihat dari segi dosis dan waktunya, dapat bersifat akut, subakut 

dan kronis.
3. Dilihat dari segi bisa tidaknya untuk pulih disebut irreversible dan 

reversible.

4. Dilihat dari lokasi bisa disebut lokal atau bisa disebut sistemik.
5. Dilihat dari segi hipersensitif, dapat terjadi alergi atau tidak.

Demikianlah efek biologis dari tubuh yang terimisi oleh xenobiotik 
atau bahan yang beracun dalam tubuhnya. Efek biologis seseorang 
tidak bisa disamakan dengan orang lain. Karena banyak hal yang 
memengaruhinya.

Efek biologis ini terjadi sebenarnya secara bertingkat pada sistem 
tubuh. Dimulai adanya efek pada DNA, RNA dalam inti sel, pada sel, 
pada enzim sampai pada organ target. 

Berdasarkan gejala yang ditimbulkan akibat peristiwa imisi 
xenobiotik ini pun dapat dikelompokkan menjadi dasar penentuan jenis 
efek biologis. Misalnya:
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a. Fibrosis: Pertumbuhan jaringan ikat yang tidak normal atau 
melampaui batas normal yang wajar. Hal ini mudah terjadi di saat 
kulit bersinggungan langsung dengan racun pestisida jenis tertenu, 
maka akan terjadi pembesaran jari-jari tangan. Pada kondisi tertentu 
bisa kembali normal.

b. Granuloma: Kelainan pada jaringan seperti memerah, membengkak 
atau terjadinya peradangan.

c. Demam: Suhu tubuh naik melebihi normal. Secara kesehatan, 
demam dikatakan apabila suhu tubuh melebihi 38–39 derajat 
celcius.

d. Asfiksia: Terjadinya kekurangan oksigen pada darah dan 
jaringan tubuh lainnya. Bisa juga pada kondisi tubuh tidak bisa 
memanfaatkan oksigen kendatipun oksigen tersedia cukup.

e. Alergi: Terjadinya reaksi tubuh yang berlebihan terhadap zat 
tertentu.

f. Dan lain sebagainya.
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Gambar 7 Simbol Toksisitas 

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Toksisitas

Gambar 7 memperlihatkan simbol yang menakutkan bagi 
manusia. Simbol ini melambangkan toksisitas. Pada suatu kawasan 
yang berpotensi risiko terhadap keracunan maka sign ini dipasang dan 
dipajang. Maksudnya pemajangan ini bukan sekadar mejeng tanpa 
sebab, melainkan pesan menakutkan pada setiap orang yang memasuki 
area tersebut, menandakan bahaya keracunan.

Demikian menyimbolkan bahwa toksisitas adalah sesuatu yang 
berbahaya dan menakutkan. Sehingga dalam toksikologi lingkungan, 
telaah tentang toksisitas ini menjadi salah satu materi pokok. 

A. Pengertian Toksisitas

Environmental Health National Library of Medicine (2020) memberikan 
definisi toksisitas sebagai tingkat merusaknya suatu zat jika dipaparkan 
terhadap organisme. Sebelumnya, telah menjadi konsep yang sudah 

TOKSISITAS
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5



BAB 5|| ToksisitasToksikologi Lingkungan46

lama dipakai secara literatur ilmiah bahwa toksisitas adalah kemampuan 
racun (molekul) untuk menimbulkan kerusakan apabila masuk ke dalam 
tubuh dan lokasi organ yang rentan terhadapnya (Sax, 1957). 

Stressing point pada definisi di atas, dan definisi-definisi yang telah 
dikemukakan banyak ahli dalam rentang tahun 1900–2020 masih 
merujuk pada tingkat keberbahayaan suatu toksin. Artinya, tidak ada 
perbedaan dalam penggunaan istilah atau konsep toksisitas ini baik 
secara keilmuan maupun secara legalitas. 

Berbeda dengan istilah atau konsep toksin (racun). Sax (1957) 
dengan Goodman & Gilman (1956) terdapat sedikit perbedaan. 
Menurut Sax, toksin tidak hanya mesti berada pada dosis yang cukup, 
melainkan sedikit saja kadarnya sudah bisa mengakibatkan kerusakan 
pada organisme. 

Sementara itu, Goodman & Gilman sebelumnya menyatakan 
bahwa toksin adalah apabila suatu zat pada kadar yang cukup, baru 
menimbulkan kerusakan. Definisi yang berkembang sampai hari ini, di 
berbagai literatur mengacu pada apa yang dikemukakan oleh Goodman 
& Gilman. 

Soemirat dan Ariesyadi (2003) juga menyampaikan definisi yang 
sama dengan Goodman & Gilman (1956) bahwa istilah toksin itu, 
berlaku untuk segala zat yang pada kadar tertentu bisa membahayakan. 
Ditambah dengan istilah “konsistensi” dari zat tersebut dalam merusak 
organisme. 

Dalam hal ini, penulis setuju dengan pendapat dan definisi yang 
dikemukakan oleh Soemirat dan Ariesyadi (2003) bahwa suatu zat 
disebut sebagai toksin apabila pada kadar tertentu dan secara konsisten 
menimbulkan kerusakan pada organisme lain. Penulis juga merujuk 
pada Goodman & Gilman (1956) dan menggunakan definisi menurut 
Environmental Health National Library of Medicine (2020) bahwa toksin 
adalah zat yang merupakan xenobiotik yang berada pada lingkungan dan 
atau pada tubuh organisme yang pada kadar tertentu secara konsisten 
menimbulkan kerusakan bahkan bisa menyebabkan kematian.

Toksin tersebut, dalam memberikan efek atau pengaruh pada 
lingkungan dan/atau organisme, tentu akan terjadi variasi tingkatannya. 
Tingkat variasi dari suatu toksin itu bisa dipandang sebagai “daya racun”. 
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Dalam pengertian inilah, toksisitas dikonseptualkan menjadi istilah untuk 
melihat, mempelajari daya racun suatu zat berdasarkan pengaruh yang 
ditimbulkannya, terhadap organisme dalam lingkungan hidupnya. 

Pengaruh daya racun suatu toksin, tentu juga dipengaruhi pula oleh 
kemampuan dari organisme dalam menerima kehadirannya. Dalam hal 
ini, organisme yang menerima dapat disebut “receptor”. Hal ini terjadi 
karena peristiwa toksikologi dalam lingkungan tak lepas dari interaksi 
antara xenobiotik dengan organisme dalam lingkungan tertentu. 

Dengan demikian, daya racun atau tingkatan suatu toksin dalam 
menimbulkan efek pada organisme dan lingkungan yang selanjutnya 
kita pahami sebagai “toksisitas” dipengaruhi oleh beberapa variabel. 
Variabel yang memengaruhi, secara fakta selanjutnya kita sebut sebagai 
faktor. Faktor-faktor ini merupakan variabel yang ada dalam kajian 
toksikologi lingkungan yang di dalam kajiannya terdapat “toksisitas”.

Dalam bahasa yang lain, toksisitas dapat mengacu pada dampak 
terhadap seluruh organisme, seperti hewan, bakteri, atau tumbuhan, 
dan efek terhadap substruktur organisme, seperti sel (sitotoksisitas) atau 
organ tubuh seperti hati (hepatotoksisitas). Secara metafora, kata ini bisa 
dipakai untuk menjelaskan dampak beracun pada kelompok yang lebih 
besar atau rumit, seperti keluarga atau masyarakat. 

Metafora adalah pemaknaan suatu kata yang tidak berdasarkan arti 
dalam kamus. Tetapi pemaknaan yang didasarkan karena ada kaidah 
tertentu pada ranah khusus. Kaidah tertentu dalam metafora adalah 
kaidah menurut perbandingan dan persamaan yang telah kita telusuri 
dari awal tadi untuk mendefinisikan toksisitas. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa:

“Toksisitas adalah variasi tingkatan keracunan atau kerusakan pada 
lingkungan dan/atau organisme yang disebabkan oleh zat asing 
yang bersifat toksin bagi organisme tersebut”.

B. Fakta Toksisitas

Pada Subbab “Fakta Toksisitas” ini, kita akan menelaah lebih jauh 
tentang kenyataannya bagaimana toksisitas dalam lingkungan hidup, 
baik secara konsep teoretis maupun secara realitas dan legalitas. 
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1. Konsep Teoretis dan Analisis Terapan

Konsep utama dari toksikologi adalah bahwa dampak suatu zat, sangat 
tergantung pada dosis. Air saja bisa mengakibatkan keracunan air jika 
dikonsumsi terlalu banyak. Sementara itu, zat yang sangat beracun seperti 
bisa ular memiliki titik rendah tertentu yang bersifat tidak beracun. 
Sehingga simbol farmasi ada yang melambangkan dengan ular melilit pada 
gelas. Gelas diibaratkan sebagai penakar yang pas menurut dosis terhadap 
suatu toksin sehingga tidak menimbulkan pengaruh yang buruk.

Hal yang menarik adalah konsep utama dalam toksikologi itu, 
juga menjadi konsep utama dalam ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan 
berprinsip pada keseimbangan alami. Apabila kehadiran suatu zat dalam 
jumlah yang tidak seimbang maka zat itu akan merusak, walaupun sifat 
aslinya tidak lah perusak. 

Dengan adanya kesamaan dalam prinsip ini, maka tersintesalah 
ilmu toksikologi lingkungan ini. Dalam kajiannya pun toksisitas juga 
tak bergeser dari prinsip tersebut. Bahwa suatu zat yang bisa saja tidak 
sebuah toksin, tetapi memengaruhi secara negatif pada organisme itu 
apabila dikonsumsi pada kadar yang berlebihan. Sebaliknya, zat yang 
beracun pun bisa berakibat baik pada manusia apabila sesuai kadarnya 
untuk dikonsumsi. Contohnya obat-obatan kimia yang dikonsumsi 
ketika sedang sakit. 

Kehadiran benda asing berupa obat yang merupakan senyawa 
sintetis pada tubuh yang sedang sakit justru diperlukan. Benda asing 
ini akan bermetabolisme untuk mengembalikan keseimbangan sistem 
tubuh. 

Toksisitas juga tergantung pada spesies, sehingga analisis lintas 
spesies agak bermasalah jika dilakukan. Memang percobaan selama 
ini sudah ada yang mencoba antar-spesies, tetapi benda asing yang 
dimasuki pada spesies tertentu menimbulkan masalah. 

Paradigma dan standar baru sedang berusaha melompati pengujian 
hewan, tetapi tetap mempertahankan konsep akhir toksisitas. Hal 
ini sudah dibahas pula pada Bab 3 Xenobiotik sebagai Bahan Toksin. 
Kendatipun Singleton (1994) telah melakukan riset terhadap hal ini, 
dan disusul oleh Wolt (1996) untuk mencoba meneliti dan agar terjadi 
imun pada suatu spesies yang dimasuki xenobiotik berupa organ lain 
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dari spesies lain. Tetapi sampai hari ini belum ada hasil penelitian yang 
menunjukkan tingkat keberhasilannya. Hal ini kembali pada konsep 
toksisitas. 

Dapat disimpulkan, bahwa secara konsep teori dan terapannya, 
toksisitas ditentukan atau dipengaruhi oleh:

a. Jenis atau sifat zat yang akan diduga ataupun sudah digolongkan 
sebagai toksin tersebut.

b. Kadar dari zat xenobiotik tersebut yang memasuki organisme.
c. Konsistensi zat xenobiotik tersebut dalam memberikan efek 

terhadap suatu organisme.
d. Jenis spesies atau organisme yang menerima (receptor) xenobiotik 

tersebut.
e. Kondisi lingkungan atau bisa dianggap sebagai kondisi eksternal 

atau ada pula yang menyebutnya sebagai faktor ekstrinsik. 
Sedangkan poin 1 dan 2 adalah faktor intrinsik.

2. Realitas

Faktanya, toksisitas sangat bervariasi. Ada kalanya pada suatu kawasan 
tertentu, perkembangan keberadaan satu toksin tidak sama pada 
kawasan lain meskipun kadar toksin itu sama. Ataupun suatu xenobiotik 
bersifat toksin pada seseorang sementara itu, pada orang lain tidak, 
walaupun kadarnya sama. 

Dilaporkan oleh Brewer (2010) bahwa seseorang yang kekurangan 
vitamin A akan mengalami buta malam ketika mengonsumsi arsenik. 
Sementara itu, pada orang lain yang tidak kekurangan vitamin A, pada 
kadar yang sama, arsenik tidak menimbulkan penyakit buta malam 
padanya. Hasil penelitiannya ini menarik, dan penelitian serupa pun 
telah dilakukan banyak ahli yang intinya berhubungan dengan toksisitas. 
Sampai pada satu kesimpulan general bahwa faktor organisme 
menentukan tingkat daya racun yang dikonsumsinya.
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3. Legalitas 

Secara legalitas, persoalan toksin dan toksisitas ini memang harus 
ada perangkat yuridisnya. Karena hal ini berhubungan dengan 
nyawa manusia dan kondisi lingkungan hidup. Apabila negara gagal 
menerapkan kewenangan kekuasaan pemerintah secara legalitas 
dalam mengatasi persoalan toksisitas, berarti cita-cita negara untuk 
melindungi segenap tumpah darah Indonesia tentu tidak tercapai. 

Memang perangkat hukum tentang lingkungan hidup sudah ada. 
Selain Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, ada pula 
peraturan yang terkait dengan toksisitas ini, yaitu Peraturan Kepala 
Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) No. 7 Tahun 2016. 
Aturan ini dibuat dalam rangka menyelamatkan warga negara terhadap 
penyalahgunaan bahan xenobiotik berupa senyawa kimia yang bersifat 
obat-obatan. 

Selain 2 peraturan di atas, ada lagi peraturan terhadap uji toksisitas, 
yaitu Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 
7 Tahun 2014. Dengan adanya aturan ini, kegiatan yang bersifat uji 
toksisitas dapat dikendalikan dalam hal penatalaksanaannya. 

Penelitian toksikologi lingkungan senantiasa berkembang seiring 
dengan perkembangan toksikologi sebagai ilmu. Kemajuan penelitian 
terhadap toksisitas pun dengan sendirinya menambah khazanah keilmuan 
pula pada toksikologi industri. Terkait dengan studi dan riset dalam 
toksikologi lingkungan secara luas dan detail akan dibahas pada Bab 11.

Paling tidak, pada subbab ini kita memahami bahwa toksisitas 
merupakan hal yang cukup mendasar dalam ranah toksikologi 
lingkungan. Secara konsep teori keilmuan dari toksikologi sendiri pun, 
toksisitas selalu dikaji dan diteliti. Karena di lapangan terjadi variasi 
terhadap kemampuan daya racun dari suatu toksin maupun zat tertentu. 
Begitu juga secara legalitas tentang toksisitas ini pun telah diatur.

C. Faktor yang Berperan dalam Toksisitas

Secara umum faktor yang berperan atau katakanlah variabel yang ada 
pada kajian terhadap toksisitas, seiring dengan faktor penentu suatu 
zat dikatakan bersifat toksin atau tidak. Dipahami bahwa faktor toksin 
atau tidaknya suatu zat ditentukan oleh:
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a. jenis racunnya; 
b. dosis racun; 
c. cara masuk ke dalam tubuh; 
d. stabilitas racun dalam tubuh;
e. resapan racun dalam tubuh; 
f. kondisi tubuh.

Masing-masing variabel di atas, menjadi faktor dalam toksikologi, 
sekaligus juga pada toksikologi lingkungan. Karena memang faktor 
itu memberikan pengaruh terhadap tingkat daya racun suatu zat pada 
organisme dan lingkungan. Semua faktor di atas sudah dibahas pada 
bab sebelumnya, di mana tak lepas dari 3 hal, yaitu (1) sumber dan jenis 
racun; (2) ekokinetika; dan (3) farmakokinetik. Hal ini masing-masing 
telah disajikan pada Bab 4 sebelum ini, Alur Toksikologi Lingkungan.

Dalam subbab ini, secara fokus akan disajikan 3 faktor utama 
yang memengaruhi toksisitas suatu toksin. Yaitu (1) faktor toksin itu 
sendiri; (2) faktor lingkungan; dan (3) faktor organisme sebagai receptor. 
Masing-masing diuraikan sebagai berikut.

1. Faktor Toksin (Racun)

Faktor toksin ini, jelas memengaruhi toksisitasnya. Bisa jadi dari sifat 
fisis kimianya, maupun wujudnya. Pada toksin berwujud gas tentu akan 
tinggi toksisitasnya karena penyebarannya efektif. Selain jenisnya, juga 
ditentukan oleh sumber dari racun tersebut. 

Sebagaimana telah dipelajari pada bab sebelum ini bahwa sumber 
racun itu bisa dari biotik dan juga bisa dari abiotik. Jika sumber itu 
berasal dari biotik maka jenis spesies dalam hal ini sangat menentukan 
toksisitas racun yang dihasilkannya. Jika sumber itu berasal dari 
abiotik, maka sifat dan wujud racun itu lah yang sangat menentukan 
toksisitasnya.

Ada 2 aspek yang menentukan toksisitas dari racun yang dihasilkan 
dari biotik, yaitu:

a. Jenis Spesies

Sembel (2015) mengemukakan bahwa venom (bisa) yang dihasilkan ular 
dari ordo dan family yang sama meskipun kadar bisanya sama, ternyata 
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toksisitasnya berbeda. Begitu juga spesies dari ordo hymenoptera spp 
(serangga) seperti lebah dan tabuhan. Toksisitas dari masing-masing 
lebah meskipun sesama lebah dengan kadar yang sama ternyata berbeda 
daya racunnya. 

Toksisitas yang dihasilkan oleh suatu jenis spesies di atas, apabila 
memasuki atau menyerang makhluk hidup lain, termasuk juga manusia, 
selanjutnya juga akan dipengaruhi oleh sistem kekebalan tubuh reseptor 
tersebut. 

Sehingga dalam hal ini dapat dipahami bahwa toksisitas sangat 
dipengaruhi oleh jenis spesies penghasil racun, yang berinteraksi dengan 
sistem biologis tubuh reseptor. Tentang faktor reseptor ini diuraikan 
pada poin 3 nantinya.

b. Berat Badan Spesies

Busvine (1971) telah melaporkan hasil penelitiannya dari dahulu bahwa 
berat badan memengaruhi toksisitas. Sehingga dalam hal farmasi, selalu 
dosis diukur atau ditakar dengan berat badan. Busvine telah melakukan 
eksperimen pada berbagai jenis serangga. Disimpulkannya bahwa makin 
berat badan suatu serangga maka makin tinggi dosis untuknya. 

Dengan demikian, disimpulkan bahwa makin berat ukuran berat 
badan suatu spesies maka toksisitas yang dihasilkan oleh racunnya akan 
lebih tinggi dibanding dengan spesies yang sama dengan berat badan 
yang lebih ringan darinya. Dengan kata lain berat badan berbanding 
lurus dengan toksisitas racun yang dihasilkan oleh suatu spesies.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan adalah berkaitan dengan media transport atau 
dengan bahasa lain di dalam toksikologi disebut juga dengan fase atau 
kompartemen. Pada dasarnya faktor lingkungan ini dapat dibagi 2, yaitu 
biotik dan abiotik. 

Pembagian berdasarkan biotik dan abiotik ini adalah tradisi 
keilmuan dalam konsep ilmu lingkungan. Sehingga pembagian menurut 
ilmu toksikologi bisa saja berbeda, tetapi secara esensi tetap sama.
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a. Faktor Biotik pada Lingkungan

Yang memengaruhi toksisitas suatu bahan racun dari faktor biotik 
adalah mikroorganisme pada tanah. Mikroorganisme memiliki enzim 
untuk menguraikan atau menghancurkan senyawa-senyawa yang 
merupakan xenobiotik baginya yang berada pada tanah. 

Keberadaan mikroorganisme tanah, akan membentuk beberapa 
kemungkinan interaksi dengan racun, sehingga toksisitas racun tersebut 
bisa berkurang bahkan bisa hilang. Bisa saja melalui transformasi 
ataupun akumulasi pada sedimentasi tanah.

b. Faktor Abiotik pada Lingkungan

Terdapat beberapa aspek dalam faktor abiotik pada lingkungan ini yang 
memengaruhi toksisitas, yaitu:

1) Suhu

Dalam ilmu kimia didapat kenyataan bahwa secara umum, reaksi 
akan menjadi lebih cepat apabila terjadi kenaikan suhu. Dalam kasus 
tertentu peran suhu pada reaksi-reaksi logam sangat penting dan 
menentukan. Goyer & Clarkson (2003) melaporkan hasil penelitiannya 
bahwa kadmium (Cd) yang telah dipanaskan, atau uap kadmium dapat 
menyebakan keracunan akut pada paru-paru. 

Selain itu, pada flora juga berlaku demikian. Pada suhu yang tinggi, 
buncis merah menghasilkan toksisitas yang tinggi pula. Racun lektin 
yang ada pada buncis merah pada suhu 80 derajat celcius memiliki daya 
racun 5 kali lebih tinggi daripada kacang segar. 

Dalam hal ini, bisa dikatakan suhu berbanding lurus dengan 
toksisitas yang berasal dari abiotik berupa logam dan biotik berupa 
buncis merah. Belum ditemukan hasil penelitian terbaru yang 
menghasilkan paradox dengan pernyataan di atas.

2) Kelembapan

Kelembapan yang tinggi untuk biotik tertentu akan menyebabkan 
pertumbuhannya lebih optimal. Seperti pada jamur dan beberapa jenis 
bakteri. Terdapat 2 jenis toksin berupa mitotoksin (toksin yang berasal 
dari jamur), yaitu (1) fumonisins; dan (2) aflatoksin. 
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Sembel (2015) menyatakan bahwa kedua jenis mitotoksin tersebut 
terdapat pada makanan dan berkembang dengan baik di daerah tropis 
pada kelembapan yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh jamur aspergillus 
spp berkembang dengan baik pula pada kelembapan yang tinggi. 

3) Curah Hujan

Curah hujan memberikan pengaruh pada racun pestisida. Setelah 
aplikasi dilakukan, akumulasi dan residu yang terjadi pada tanah 
akan diencerkan oleh curah hujan. Dalam hal ini curah hujan dapat 
menurunkan toksisitas racun pestisida.

Tetapi pada kasus lain, seperti hujan asam dapat diketahui malah 
sebaliknya. Pada situasi hujan asam maka makin tinggi curah hujan 
toksisitas hujan asam pun makin tinggi karena jumlah yang turun 
menjadi lebih banyak.

4) Cahaya 

Pada golongan serangga biasanya ada yang bersifat nocturno. Malah lebih 
banyak yang bersifat nocturno ini. Nocturno adalah serangga yang aktif 
pada malam hari. Atau bisa juga pada bangsa burung seperti kelelawar. 
Hewan yang aktif pada malam hari menandakan ia mampu beradaptasi 
pada gelap dengan segala kelengkapan antena dan sensorik lainnya. 
Hewan ini mempunyai toksisitas pada keadaan gelap atau kekurangan 
cahaya dibanding pada keadaan cahaya yang cukup.

Begitu juga dengan hasil penelitian dari Lakhovas (2011) 
yang melaporkan bahwa ular jenis nocturno mempunyai venom yang 
lebih mematikan daripada ular yang tidak nocturno. Penelitian yang 
dilakukannya adalah pada ular malaya spesies bungarus candidus. Ular ini 
tidak aktif di siang hari pada keadaan cahaya yang terang. Tetapi pada 
cahaya gelap ia mengeluarkan toksin berupa venom neurotoksin. Toksin 
ini melumpuhkan saraf organisme yang diserangnya. 

5) Angin

Angin adalah udara yang bergerak. Pergerakan ini terjadi karena adanya 
perbedaan tekanan udara antara satu tempat dengan tempat lain. Dalam 
hal ini media transportnya adalah udara. Makin kencang angin maka 
kadar racun yang dibawanya akan makin memiliki toksisitas yang tinggi 
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pada daerah yang anginnya tidak kencang. Hal ini terjadi pada toksin 
yang berasal dari asap pabrik ataupun peristiwa letusan gunung api.

Faktor lingkungan tentu sangat menentukan keberadaan toksin dan 
sekaligus juga tingkat toksisitas dari racun tersebut. Sebagai ilustrasi 
sederhana dapat dilihat pada Gambar 8.

  
Gambar 8 Perbandingan Rona Lingkungan 

Sumber: Danhas, Y. 2019

Sebagai ilustrasi sederhana dalam merealisasikan hubungan 
variabel lingkungan dengan toksisitas dan keberadaan xenobiotik dapat 
dicermati pada Gambar 8. Pada gambar terlihat 2 foto, yang kiri dan 
kanan. Foto yang kiri memperlihatkan ekosistem padang rumput di 
salah satu tempat di Kamang Magek, Kabupaten Agam. Sementara foto 
yang kanan menampakkan ekosistem jalan raya di Jalan Joni Anwar, 
Lapai, Kota Padang. 

Dengan melihat dan membandingkan 2 foto itu saja, tanpa kita 
memasuki lokasi itu saat sekarang, bisa kita merasakan nuansa yang 
berbeda. Hanya melalui indra mata melihat foto, sudah berbeda 
mendatangkan rasa di hati. Kita dapat pahami di rona lingkungan yang 
manakah toksin lebih berpotensial dan toksisitasnya tinggi, apakah di 
foto kiri atau kanan?

3. Faktor Receptor

Dalam hal ini receptor adalah organisme yang menerima racun. Pada 
bahasan kita adalah manusia. Manusia yang menerima racun akan 
memberikan reaksi yang tidak sama. Reaksi yang tidak sama terhadap 
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jenis racun yang sama pada kadar yang sama, dalam hal ini menentukan 
pengaruh terhadap toksisitas racun tersebut.

Beberapa aspek yang memberikan pengaruh terhadap toksisitas 
racun ditinjau dari faktor manusia yang menerima ini adalah sebagai 
berikut. 

a. Jenis Kelamin

Sembel (2015) menyatakan bahwa jenis kelamin perempuan lebih 
tahan terhadap pengaruh racun dari pestisida. Hal ini disebabkan 
oleh perempuan memiliki lemak yang lebih banyak daripada laki-laki. 
Dengan kata lain, toksisitas dari pestisida akan rendah apabila masuk 
ke tubuh perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Hal yang sama juga terjadi pada hewan. Dilaporkan oleh Busvine 
(1971) bahwa jenis kelamin jantan lebih peka terhadap toksin daripada 
betina. Penelitiannya dilakukan pada serangga periplaneta americana 
(kecoak). Dengan menyuntikkan beberapa toksin dan hasilnya adalah 
betina ternyata lebih bisa menurunkan toksisitas daripada jantan. Hal 
ini disebabkan karena adanya lapisan kadmium pada uterusnya. 

b. Umur 

Usia lanjut lebih sensitif terhadap toksin dibanding usia muda atau 
masa pertumbuhan. Tetapi, usia anak-anak juga lebih sensitif terhadap 
racun daripada usia remaja. 

Dalam hal ini secara umum toksisitas jenis racun tertentu 
akan rendah apabila masuk ke tubuh remaja dan/atau manusia usia 
pertumbuhan dibanding dengan orang usia lanjut. Sementara itu, 
toksin akan tinggi toksisitasnya pada balita dibanding dengan remaja. 
Kenyataan ini bisa kita lihat bahwa pada kondisi polusi udara, maka 
jumlah balita dan jumlah orang tua akan lebih banyak menjadi pasien 
di rumah sakit dengan gejala dan penyakit ISPA.

c. Berat Badan dan Ukuran Tubuh

Seperti pada sumber racun, sama hal dengan receptor bahwa pada 
manusia yang lebih berat badannya atau ukuran tubuhnya lebih tahan 
terhadap toksin daripada orang yang lebih kecil tubuhnya dan ringan 
berat badannya. 
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Dengan kata lain, toksisitas menjadi rendah pada orang yang ukuran 
tubuhnya lebih besar dan berat badan yang lebih berat dari orang lain.

d. Pola Makanan

Pola makan manusia jelas sekali memengaruhi toksisitas racun yang 
diterimanya. Karena racun juga terdapat pada jenis makanan tertentu. 
Dikemukakan oleh Sembel (2015) bahwa cacing trichinella spp yang hidup 
pada daging babi dapat menimbulkan kerusakan pada tubuh manusia. 

Kerusakan yang utama sekali berdampak pada kekebalan dan 
keseimbangan sistem biologis tubuh sehingga mudah diracuni oleh 
xenobiotik. Hal ini berarti pola makan bisa memengaruhi secara 
langsung dan tidak langsung.

Tidak hanya pada daging babi saja, tetapi pada daging sapi juga ada 
cacing taenia spp. Pola makan yang mengonsumsi daging pada waktu 
yang intensif akan memengaruhi toksisitas racun yang akan masuk ke 
dalam tubuh. Makanya salah satu tren hidup sehat dipopulerkan untuk 
vegetarian. 

D. Uji Toksisitas 

Uji toksisitas dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. 
Dalam tata laksananya, terdapat beberapa jenis dan metode uji toksisitas 
ini. Ada yang bersifat in vitro, in vivo dan ada pula istilah klinis dan 
nonklinis. Uji toksisitas merupakan salah satu rangkaian dalam kegiatan 
studi dan riset toksikologi yang dibahas pada Bab 11. 

Pada praktik dan prinsip serta tujuannya, uji toksisitas adalah untuk 
melihat tingkat racun suatu zat terhadap organisme. Sehingga, dalam 
hal ini terdapat banyak metode dan cara yang antara lain seperti secara 
in vitro, in vivo, dan ada pula istilah klinis dan nonklinis. Klinis berarti 
mengacu pada bidang pengobatan. Klinis berarti fasilitas kesehatan. 
Sedangkan nonklinis berarti di luar fasilitas kesehatan, seperti di rumah, 
di kantor dan lingkungan alamiah. 
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Terkait dengan toksikologi lingkungan, maka dalam hal uji 
toksikologi ini mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan 
Obat dan Makanan (BPOM) No. 7 Tahun 2014 tentang Uji Toksisitas 
Nonklinik Secara In Vivo. Tetapi kita perlu juga mengenali jenis uji 
toksisitas yang secara garis besar dijelaskan sebagai berikut. 

1. Uji Toksisitas Secara In Vitro dan In Vivo

Uji in vitro merupakan suatu metode uji yang dilakukan pada media 
buatan yang sesuai dengan lingkungan optimal. Lingkungan optimal 
yang dimaksud adalah kondisi lingkungan yang diperlukan oleh mikroba 
untuk dapat tumbuh dan berkembang biak secara optimal pula.

Sementara itu, uji in vivo adalah suatu studi atau penelitian yang 
menguji efek berbagai entitas biologis terhadap organisme atau sel 
hidup yang utuh. Biasanya dilakukan pada hewan, termasuk manusia, 
dan tumbuhan. Metode uji ini merupakan lawan dari pengujian yang 
menggunakan ekstrak jaringan atau organisme mati.

a. In Vitro

Pada prinsipnya pemeriksaan in vitro adalah jenis pemeriksaan yang 
dilakukan dalam tabung reaksi, piring kultur sel atau di luar tubuh 
makhluk hidup. Penelitian in vitro mensyaratkan adanya kontak antara 
bahan atau suatu komponen bahan dengan sel, enzim, atau isolasi dari 
suatu sistem biologik. Proses kontak dapat terjadi secara langsung, 
dalam arti bahan langsung berkontak dengan sistem sel tanpa adanya 
barier atau dengan menggunakan barier.

Pemeriksaan in vitro dapat digunakan untuk mengetahui 
sitotoksisitas atau pertumbuhan sel, metabolisme set fungsi sel. Bisa 
pula pemeriksaan in vitro untuk mengetahui pengaruh suatu bahan 
terhadap genetik sel.

Ada beberapa keuntungan dari pemeriksaan in vitro dibandingkan 
dengan jenis pemeriksaan biokompatibilitas lainnya, yaitu:

(1) Membutuhkan waktu yang relatif singkat.
(2) Membutuhkan biaya yang relatif sedikit.
(3) Dapat dilakukan standarisasi.
(4) Bisa dilakukan kontrol.
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Sebaliknya, kerugian dari pemeriksaan in vitro adalah karena tidak 
ada relevansinya dengan kegunaannya secara in vivo di kemudian hari. 
Selain itu, kerugian lainnya adalah tidak adanya mekanisme inflamasi 
dalam kondisi in vitro. Hal yang penting diketahui adalah bahwa 
dari hasil pemeriksaan in vitro saja jarang bisa untuk mengetahui 
biokompatibilitas suatu bahan.

Pada pemeriksaan in vitro terdapat dua macam sel yang biasa 
digunakan, yaitu sel primer dan sel kontinyu. Kedua sel tersebut 
mempunyai peran penting dalam melakukan pemeriksaan in vitro.

Sel Primer: 

Adalah sel yang langsung diambil dari organisme hidup untuk kemudian 
langsung dibiakkan dalam kultur. Sel jenis primer akan tumbuh hanya 
untuk waktu yang terbatas, tetapi mempunyai keuntungan bahwa masih 
tetap mempertahankan sifat sel pada kondisi in vivo. Merupakan jenis 
sel yang sering digunakan untuk melakukan pemeriksaan sitotoksisitas.

Sel Kontinyu: 

Adalah jenis sel primer yang ditransformasikan untuk dapat 
ditumbuhkan dalam kultur. Karena dilakukan transformasi, maka jenis 
sel ini tidak lagi mempertahankan semua sifat sel pada kondisi in vivo.

b. In Vivo

Pemeriksaan in vivo untuk uji biokompatibilitas biasanya menggunakan 
binatang mamalia seperti tikus, kelinci, marmot atau kera. Pemeriksaan 
in vivo dengan menggunakan binatang coba menimbulkan banyak 
interaksi yang sifatnya kompleks dalam menimbulkan terjadinya respons 
biologik. Sebagai contoh, suatu respons imun akan terjadi pada sistem 
tubuh hewan, hal mana pasti akan sukar terlihat pada sistem biakan 
sel. Oleh karena itu, respons biologik pada pemeriksaan in vivo secara 
umum lebih relevan dibandingkan dengan pemeriksaan in vitro.

Beberapa pemeriksaan in vivo yang biasa dilakukan, yaitu:

(1) Pemeriksaan Iritasi
 Untuk mengetahui apakah suatu material dapat menimbulkan 

inflamasi pada mukosa atau pada kulit. Metode yang dilakukan 
biasanya dengan menggunakan kelompok kontrol dan perlakuan, 
bahan dikontakkan pada mukosa mulut hamster atau marmot.
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Selang beberapa minggu, baik kontrol maupun perlakuan 
diperiksa. Hewan coba dibunuh untuk dibuat sediaan histologis, 
untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan 
terjadinya inflamasi.

(2) Pemeriksaan Implan
 Untuk mengevaluasi bahan yang dikontakkan dengan tulang atau 

jaringan subkutan. Biasanya bahan dikontakkan antara satu sampai 
sebelas minggu. Pada waktu yang telah ditentukan, respons jaringan 
dapat dievaluasi dengan pemeriksaan histologik, biokimiawi atau 
imunohistokimiawi.

 Pemeriksaan implan juga dapat dilakukan untuk mengetahui 
kemungkinan terjadinya inflamasi kronis atau pembentukan tumor. 
Pada pemeriksaan ini material dikontakkan untuk waktu yang lebih 
lama, yaitu antara satu sampai dengan dua tahun. 

c. Pemeriksaan Klinis

Pemeriksaan klinis ini dilakukan, baik pada hewan coba atau pada 
manusia. Jenis pemeriksaan ini berbeda dengan pemeriksaan in vivo, 
karena bahan harus dikontakkan sama dengan fungsi yang sebenarnya.

Hasil dari pemeriksaan klinis dalam menentukan biokompatibilitas 
bahan dapat langsung diterapkan, dengan catatan pada waktu penelitian 
telah dipertimbangkan faktor waktu, lingkungan, dan lokasinya. Untuk 
itu, pemeriksaan klinis dengan menggunakan hewan coba, biasanya 
digunakan binatang jenis lebih besar, yang mempunyai suasana 
lingkungan rongga mulut sama dengan manusia. Binatang yang biasa 
digunakan adalah kera atau anjing.

Pemeriksaan klinis bisa menjadi gold standard dari semua jenis 
pemeriksaan yang sudah dilakukan untuk menentukan apakah suatu 
bahan biokompatibel atau tidak. Kerugian dari pemeriksaan klinis 
adalah biaya yang diperlukan sangat banyak, membutuhkan waktu 
yang lama, memerlukan banyak persyaratan tentang etika penelitian, 
serta sangat sukar untuk dilakukan kontrol. Tetapi hasil pemeriksaan 
klinis mempunyai tingkat akurasi yang tinggi. Di bidang kedokteran 
gigi, yang biasa dilakukan untuk pemeriksaan klinis adalah pulpa gigi, 
jaringan periodonsium, atau jaringan mukosa.
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Pemeriksaan iritasi pada pulpa gigi biasanya bahan yang akan 
diperiksa pengaruhnya terhadap jaringan pulpa gigi diletakkan pada 
preparasi kavitas kelas V, dengan menggunakan gigi kera atau hewan 
coba yang lainnya. Bahan yang akan diperiksa didiamkan dalam kavitas 
untuk waktu sekitar 1 sampai 8 minggu. Sebagai kelompok kontrol 
positif biasa digunakan semen silikat dan untuk kelompok kontrol 
negatif digunakan sink oksid eugenol.

2. Tingkatan Uji Toksisitas

Dalam pelaksanaan uji toksisitas ini, terdapat 3 (tiga) tingkatan secara 
garis besar, yaitu:

Tingkat 1: Uji Pemaparan Akut 
•  Menggambar kurva dosis dan respons untuk kematian dan 

kemungkinan cacat tubuh.
•  Uji iritasi mata dan kulit.
•  Membuat saringan pertama untuk mutagenik aktivitas.

Tingkat 2: Uji Pemaparan Sub Kronis
•  Menggambar kurva dosis dan respons (pajanan 90 hari) dalam 2 

spesies, sebaiknya uji ini menggunakan rute pajanan pada manusia.
•  Uji toksisitas pada organ, cacat kematian, penurunan berat badan, 

hematologi, dan kimia klinis, membuat sayatan dari jaringan secara 
mikroskopis.

•  Menyiapkan saringan kedua untuk aktivitas mutagenic.
•  Uji reproduktif dan cacat lahir (teratologi).
•  Uji pharmakokinetik dari hewan uji: absorpsi, distribusi, 

metabolisme dan eliminasi dari zat dalam tubuh.
•  Melakukan uji perilaku.
•  Uji sinergisme, potensiasi, dan antagonism.

Tingkat 3: Uji Pajanan Kronis
•  Melakukan uji mutagenicity pada hewan mamalia.
•  Melakukan uji karsinogenisitas pada hewan pengerat.
•  Menguji farmakokinetik pada manusia.
•  Melakukan uji coba klinis pada manusia.
•  Bandingkan dengan data epidemiologi dari pajanan akut dan kronis.
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E. Toksisitas Akut

Toksisitas akut menjelaskan efek yang merugikan dari suatu zat yang 
dihasilkan, baik dari paparan tunggal atau dari beberapa eksposur 
dalam periode waktu yang singkat (biasanya kurang dari 24 jam). Dapat 
digambarkan sebagai akut toksisitas, efek buruk harus terjadi dalam 
waktu 14 hari dari pemberian zat. 

Toksisitas akut berbeda dari toksisitas kronis. Toksisitas kronis 
menggambarkan efek kesehatan yang merugikan dari berulangnya 
peristiwa eksposur, sering pada tingkat yang lebih rendah, zat yang 
lebih lama jangka waktu (bulan atau tahun). 

Secara luas dianggap tidak etis untuk menggunakan manusia 
sebagai subjek uji untuk penelitian toksisitas akut (atau kronis). 
Namun, beberapa informasi dapat diperoleh dari penyelidikan paparan 
manusia yang tidak disengaja (misalnya, kecelakaan pabrik). Jika tidak, 
sebagian besar data toksisitas akut berasal dari pengujian pada hewan 
atau, baru-baru ini, metode pengujian in vitro dan inferensi dari data 
pada zat serupa. 

1. Tindakan Toksisitas Akut

a. Nilai Pengaturan

Batasan untuk paparan jangka pendek, seperti STEL atau CV, hanya 
ditentukan jika ada toksisitas akut tertentu yang terkait dengan suatu 
zat. Batas-batas ini ditetapkan oleh Konferensi Amerika Serikat dari 
Ahli Kesehatan Industri (ACGIH) dan Administrasi Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (OSHA), berdasarkan data percobaan. 

Nilai-nilai yang ditetapkan oleh organisasi-organisasi ini tidak 
selalu sama persis, dan dalam industri kimia adalah praktik umum 
untuk memilih nilai yang paling konservatif untuk memastikan 
keselamatan karyawan. Nilai biasanya dapat ditemukan dalam lembar 
data keselamatan material. Ada juga nilai yang berbeda berdasarkan 
metode masuknya senyawa (oral, dermal, atau inhalasi). 

• Nilai ambang batas nilai-waktu-tertimbang-rata: Konsentrasi 
maksimum tempat pekerja dapat terpapar setiap hari kerja (8 jam) 
dan tidak mengalami efek kesehatan yang merugikan.
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• Batas eksposur jangka pendek, batas nilai STEL atau batas nilai 
batas paparan jangka pendek, TLV-STEL: Konsentrasi yang tidak 
boleh dilihat orang selama lebih dari 15 menit selama 8 jam hari 
kerja.[3]

• Nilai plafon, CV atau nilai ambang batas - plafon, TLV-C: 
Konsentrasi yang tidak boleh dilihat orang.

b. Nilai Eksperimental

• Tingkat efek samping yang diamati, NOAEL
• Level efek samping terendah yang diamati, LOAEL
• Konsentrasi maksimum yang dapat ditoleransi, MTC, LC 0 ; dosis 

maksimum yang dapat ditoleransi, MTD, LD 0

• Konsentrasi mematikan minimum, LC min ; dosis mematikan 
minimum, LD min

• Konsentrasi mematikan rata-rata, LC 50 ; dosis mematikan rata-
rata, LD 50 ; median lethal time, LT <sub id=»mwRw»>50</sub> 
(LT50)

• Konsentrasi mematikan absolut, LC 100 ; dosis absolut mematikan, 
LD 100

Nilai yang paling direferensikan dalam industri kimia adalah 
median dosis mematikan, atau LD50. Ini adalah konsentrasi zat yang 
mengakibatkan kematian 50% subjek uji (biasanya tikus atau tikus) di 
laboratorium. 

2. Tanggapan dan Pengobatan

Crowl & Louvar (2011) mengemukakan tindakan terhadap toksisitas 
akut dalam beberapa hal. Ketika seseorang telah terpapar dosis 
zat berbahaya, mereka dapat diobati dengan beberapa cara untuk 
meminimalisir efeknya. Tingkat keparahan respons terkait dengan 
tingkat keparahan respons toksik yang ditunjukkan. 

Metode perawatan ini termasuk (tetapi tidak terbatas pada): 

• Pencucian darurat digunakan untuk menghilangkan bahan kimia 
yang mengiritasi atau berbahaya dari kulit.
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• Pencuci mata darurat digunakan untuk menghilangkan bahan kimia 
yang mengiritasi atau berbahaya dari mata.

• Arang aktif digunakan untuk mengikat dan menghilangkan zat 
berbahaya yang dikonsumsi lewat mulut. Ini digunakan sebagai 
alternatif untuk memompa perut konvensional.
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A. Toksikologi Pestisida

1. Pendahuluan

Pestisida berasal dari kata “pest” dan “sida”. Pest berarti “pengganggu” 
dan sida berarti “racun”. Jadi kata pestisida berarti “racun bagi 
pengganggu”. Dalam hal ini, yang menjadi pengganggu adalah apa pun 
makhluk hidup yang dianggap merusak tumbuhan yang dibudidayakan 
oleh manusia. 

Tumbuhan (flora) yang dibudidayakan disebut tanaman (plant). 
Tanaman diusahakan oleh manusia untuk beberapa tujuan seperti 
untuk pangan, komersil, dan sebagai hiasan. Tumbuhan yang tidak 
dibudidayakan disebut gulma (weed).

Dengan demikian, istilah “toksikologi pestisida” adalah ilmu yang 
mempelajari segala jenis racun dan dampak serta pengendalian dari 
aktivitas manusia dalam menggunakan pestisida. Aktivitas ini berkaitan 
dengan budidaya pertanian, karena sektor inilah yang menyebabkan 
toksin pestisida berkembang pada lingkungan. Sehingga dalam 
pembahasan tentang toksikologi pestisida akan selalu berhubungan 
dengan sektor pertanian.

Sebenarnya yang mengganggu tanaman itu, tidak hanya dari biotik 
saja. Tetapi sering juga karena faktor abiotik. Faktor abiotik seperti 
defisiensi (kekurangan) terhadap hara tertentu dan terhadap air serta 
cahaya. Atau juga karena kelebihan hara tertentu, air dan cahaya. Sering, 
faktor abiotik ini diabaikan di lapangan.

TOKSIKOLOGI PESTISIDA DAN INDUSTRI

BAB

6
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Cahaya memengaruhi tanaman dalam hal lamanya penyinaran. 
Tanaman memerlukan perimbangan keadaan gelap dan terang dalam 
mekanisme proses fisiologisnya. Apabila tidak terjadi perimbangan 
yang ideal, misalnya terlalu lama berada dalam keadaan terang, atau 
terlalu lama dalam keadaan gelap maka proses fotosintesis tidak bisa 
berlangsung efektif.

Tanaman dikatakan tidak terganggu atau “tanaman sehat” adalah 
tumbuhan yang pertumbuhannya optimal di mana terjadi keseimbangan 
antara fungsi fisiologis dan morfologisnya dengan fungsi genetis, sesuai 
dengan orientasi dari kegiatan pembudidayaan atau tujuannya ditanam 
oleh manusia. 

Sastrahidayat (2011) mengemukakan bahwa fungsi pertumbuhan 
tanaman adalah hasil dari interaksi faktor genetis dengan faktor 
lingkungan. Dengan demikian, tanaman dikatakan sehat atau sakit 
adalah sebagai hasil dari interaksinya dengan faktor abiotik dan biotik 
yang ada di lingkungan di mana ia ditanam. Ilmu yang mempelajari 
tentang penyakit tumbuhan adalah “fitopatologi”. Fito berarti tumbuhan 
dan patologi adalah ilmu yang mempelajari mikroorganisme penyebab 
penyakit.

Pada kondisi tanaman yang sakit, maka tanaman itu tumbuh dan 
berkembang tidak optimal. Apabila penyebabnya adalah faktor abiotik 
(cuaca berupa kelembapan udara, suhu dan cahaya matahari, curah 
hujan, ketersediaan hara dan lain sebagainya), maka hal itu dapat 
menyebabkan tanaman menjadi rentan terhadap OPT (organisme 
pengganggu tanaman). Sering terjadi kedua faktor itu berada dalam 
satu kejadian pada satu tanaman sehingga menimbulkan gejala baru 
yang terbentuk dari hasil gejala-gejala yang ditimbulkan oleh faktor 
eksternal tersebut. Hal ini disebut dengan “syndrome”. 

Contohnya gejala tanaman yang kekurangan unsur nitrogen (N) 
maka akan memperlihatkan gejala seperti daun menguning, kadang 
timbul gejala nekrosis (bercak pada bagian daun atau buah) daun cepat 
gugur, pertumbuhan yang lambat dan buah yang mudah gugur. Hal 
ini di lapangan sama seperti tanaman yang diserang oleh jamur pada 
jenis tertentu. 
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Secara konsep agriculture, terdapat beberapa istilah yang perlu 
dipahami yang berkaitan dengan bahasan toksikologi pertanian ini, yaitu:

a. OPT: semua organisme pengganggu tanaman, termasuk manusia 
dan hewan mamalia, dan tanaman liar atau gulma (weeds).

b. Gulma: tumbuhan yang tumbuh dan hidup pada tempat dan waktu 
yang tidak diinginkan.

c. Hama: organisme pengganggu tanaman berupa serangga (insect).
d. Tanaman diserang hama: tanaman yang dihinggapi atau 

dimakan, atau dirusak sebagai tempat tinggal oleh serangga yang 
mengakibatkan kerugian pada tujuan budidaya.

e. Symptom: adalah gejala yang diperlihatkan oleh tanaman yang 
pertumbuhan dan perkembangannya tidak optimal.

f. Sign: tanda suatu tanaman diserang oleh OPT ataupun karena faktor 
abiotik.

g. Disease: penyakit tanaman.
h. Penyakti tanaman: adalah kelainan fungsi fisiologis dan morfologis 

pada tanaman yang disebabkan oleh OPT selain hama, dan faktor 
abiotik.

i. Ciri tanaman diserang hama: (1) tanaman memperlihatkan 
kerusakan pada jaringan morfologisnya karena ada organnya yang 
dimakan atau dirusak oleh OPT; (2) OPT tidak selalu berada pada 
tanaman tersebut, hanya meninggalkan bekas pada tanaman.

j. Ciri tanaman diserang penyakit: (1) apabila disebabkan oleh OPT 
maka OPT tersebut hidup atau berada, bahkan bersimbiosis dengan 
tanaman tersebut; (2) apabila disebabkan oleh faktor biotik maka 
gejala diperlihatkan secara morfologis secara terus-menerus, 
sampai adanya pemulihan dengan meniadakan faktor abiotik tadi. 

k. Host: atau inang adalah istilah untuk tanaman yang telah diserang 
penyakit. 

l. Patogen: mikroorganisme penyebab penyakit bagi tanaman.
m. Triangle disease: segitiga penyakit. Disimbolkan dengan segitiga 

sama sisi. Di mana tiap sudutnya berturut turut: host (tanaman 
sebagai inang), lingkungan (faktor abiotik dan biotik) dan patogen 
(mikroorganisme yang menyerang tanaman). Interaksi tersebut 
disajikan pada Gambar 9 berikut.
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Gambar 9. Segitiga Penyakit (Triangle Diseases)
Sumber: Danhas, Y. 2020

 Gambar 9 adalah simbol bahwa terjadinya penyakit pada tanaman 
merupakan suatu interaksi antara faktor host dengan lingkungan dan 
patogen. Hal ini berarti untuk pengendalian penyakit pada tanaman, 
tidak bisa hanya berorientasi pada membunuh semua patogen 
yang ada. Ketiga faktor saling mendukung untuk membentuk 
keseimbangan bagi tanaman pada lingkungan hidupnya. 

 Simbol garis pada segitiga melambangkan garis interaksi yang 
terjadi. Garis A melambangkan interaksi antara host (tanaman) 
dengan faktor lingkungan. Kondisi genetika tanaman berinteraksi 
dengan faktor lingkungan. Selanjutnya garis B melambangkan 
interaksi antara lingkungan dengan patogen. 

 Di mana patogen berkembang pun sebagai hasil interaksinya dengan 
lingkungan. Lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan 
perkembangan patogen akan membuat populasinya berkembang 
sehingga menyerang tanaman. Serangan ini ditunjukkan dengan 
garis C. 

n. OPT penyebab penyakit tanaman: golongan jamur, bakteri, virus, 
nematoda dan mikroorganisme lainnya.

o. OPT penyebab gangguan pada tanaman: babi, kera, manusia, dan 
hewan atau tumbuhan lainnya selain golongan serangga. 

p. Peledakan populasi: terjadinya penambahan jumlah populasi dari 
jenis hama tertentu pada satu lingkungan yang disebabkan oleh 
banyak faktor karena perbuatan manusia. 
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q. Serangga dalam Taksonomi Makhluk Hidup 
 Kingdom: animaliae (hewan). 
 Phyllum: arthropoda (hewan yang tubuhnya berbuku-buku atau 

memiliki ruas), contohnya semut, belalang dan sebagainya. 
 Kelas insecta (hewan yang berbuku dan ada yang memiliki sayap) 

contoh yang memiliki sayap seperti belalang, lebah, walang sangit, 
wereng dan lain sebagainya. 

 Ordo: hymenoptera: semut dan ortopthera: belalang.
 Familiy: formicidae: semut dan acrididae: belalang. 
 Genus semut adalah formica dan belalang adalah dissosteira.
 Contoh spesiesnya: formica yessensis (semut), dissosteira caroline 

(belalang).
r. Resistensi: Kemampuan adaptasi biologis (fisiologis dan/atau 

morfologis) dari serangga untuk imun terhadap bahan toksin.
 Serangga memiliki spesifikasi yang unik, yang sehingga membuatnya 

susah untuk dikendalikan atau dihilangkan dari tanaman. Selain 
karena serangga bersayap mudah terbang dan datang ke tanaman 
hanya untuk memakan organ tanaman pada saat tertentu saja, 
serangga juga memiliki variasi yang banyak. 

 Di samping itu, serangga mempunyai kemampuan adaptasi yang 
tinggi. Mulai dari habitat yang ekstrem seperti suhu dingin sampai 
pada suhu tinggi. Serangga juga cepat mengalami resistansi 
(kemampuan adaptif tubuh terhadap xenobiotik) sehingga pada 
suatu saat serangga musnah karena disemprot racun DDT misalnya, 
maka induk betina yang mengandung telur, yang masih selamat dari 
DDT akan mewariskan sifat resistan terhadap DDT pada anaknya. 

 Tambah lagi, serangga juga memiliki seperangkat biologis atau 
biokemis maupun morfologis pada tubuhnya untuk melindungi 
diri dari xenobiotik, baik yang alami maupun buatan. Kemampuan 
self defense ini contohnya secara morfologis, serangga melindungi 
lapisan kulitnya dengan senyawa chitin yang keras dan tak mudah 
untuk terjadinya adsorpsi.

s. Insektisida: Berasal dari kata insect dan sida. Berarti racun untuk 
serangga. Adalah senyawa racun sintetis yang mampu membunuh 
serangga.
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t. Herbisida: berasal dari kata herba dan sida. Berarti racun untuk 
tumbuhan. Digunakan untuk membunuh gulma di sekitar tanaman 
yang dibudidayakan.

u. Nematisida: berasal dari kata nema dan sida. Berarti racun untuk 
nematode.

v. Rodentisida: berasal dari kata rodentia dan sida. Berarti racun untuk 
tikus.

w. Bakterisida: berasal dari kata bakteri dan sida. Berarti racun untuk 
bakteri.

x. Fungisida: berasal dari kata fungi dan sida. Berarti racun untuk 
jamur.

y. Pestisida: Semua bahan racun di atas. Cirinya adalah harus bahan 
sintetis atau disebut anorganik.

z. 4T: istilah dalam aplikasi pestisida yang seharusnya tepat dosis, 
tepat cara, tepat jenis dan tepat waktu.

Sebenarnya, dalam konsep agro teknologi, tidak ada lagi zamannya 
melakukan tindakan pembasmian pada serangga atau hama atau segala 
OPT yang mengganggu tanaman. Justru pada banyak kasus yang terjadi 
adalah peledakan populasi setelah itu, ataupun terbentuknya resistensi 
dari hama. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah terjadinya varian 
baru dari satu jenis hama sebagai reaksi terhadap racun yang diberikan 
pada spesiesnya. 

Varian baru dari satu jenis hama terbentuk melalui pewarisan 
genetika dari induk kepada anak-anaknya secara alamiah untuk survive. 
Hal ini pernah terjadi pada serangan hama wereng dan walang sangit 
pada tahun 80-an pada padi sawah (oryza sativa). Pembasmian hama 
wereng besar-besaran dilakukan dengan penyemprotan massal pestisida 
dengan merek dagang macam-macam seperti DDT, Applaud, dan lain 
sebagainya. 

Pada satu musim panen memang berhasil wereng coklat dan walang 
sangit terbunuh dalam jumlah yang banyak dan panen berhasil. Tetapi 
tentu keseimbangan alamiah populasi pada lingkungan berupa rantai 
makanan tetap harus berlangsung, sehingga beberapa dekade setelah 
itu, muncul varian baru dari jenis hama wereng dan walang sangit ini. 
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Adanya resistensi dan adaptasi genetika dari satu jenis hama 
mengakibatkan peningkatan dosis racun yang diberikan makin hari 
makin meningkat pula. Akibatnya lagi, lingkungan hidup makin 
tercemar karena tingkat racun yang diberikan pada lingkungan hidup 
makin banyak pula.

Sehingga, teknik pembasmian OPT dengan bahan sintetis toksin 
cara lama tidak dianjurkan lagi. Kalaupun akan digunakan, tetapi 
mempertimbangkan asas ambang batas pengendalian. Dalam konsep 
agro teknologi apabila belum mencapai 10% dari jumlah populasi 
tanaman yang menunjukkan gejala diserang hama dan penyakit maka 
hal itu tidak perlu dilakukan aplikasi pestisida. Melainkan yang perlu 
dilakukan adalah peningkatan kualitas lingkungan untuk tanaman 
tersebut.

Peningkatan kualitas lingkungan pada tanaman disebut juga dengan 
upaya kultur teknis. Misalnya memberikan perlakuan khusus seperti 
mulsa plastik, drainase yang baik dan lain sebagainya. Tindakan seperti 
ini disebut penerapan “Konsep PHPT”.

PHPT adalah singkatan dari pengendalian hama dan penyakit 
tanaman secara terpadu. Artinya, tidak membasmi OPT, melainkan 
berwawasan pada keseimbangan alamiah. Tindakan penggunaan racun 
memerlukan beberapa pertimbangan populasi dan tingkat serangannya 
pada tanaman. 

Konsep PHPT lebih mengedepankan penggunaan bahan organik 
dan lebih kepada upaya meningkatkan kualitas hidup tanaman sehingga 
tahan terhadap serangan penyakit. Atau tanaman dikondisikan agar 
bisa memiliki daya toleransi yang tinggi terhadap gangguan biotik 
maupun abiotik.

Konsep PHPT melakukan langkah pengendalian secara terintegrasi 
dan berwawasan lingkungan. Banyak aspek yang dilakukan seperti 
(1) penggunaan bibit unggul; (2) kultur teknis pada tanah yang baik 
dan pola tanam serta jarak tanam; (3) upaya pengendalian hama dan 
penyakit dengan bahan organik; (4) karantina dan penegakkan hukum 
lingkungan. 

Pada konsep PHPT, disadari bahwa keberadaan organisme pada 
lingkungan hidup merupakan hal yang mutlak harus ada pada populasi 
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dan keragaman yang seimbang. Batas populasi dan keragaman jenis 
organisme tersebut menjamin keseimbangan dalam peristiwa siklus 
rantai makanan dan aliran materi dan energi. Sehingga pembasmian 
terhadap satu jenis hama, akan melahirkan hama sekunder.

Demikianlah tinjauan tentang upaya agro teknologi secara 
mendasar dan konseptual. Dalam praktisnya, memang belum terlaksana 
secara optimal. Hal ini disebabkan oleh banyak variabel. Tentu hal 
ini pun berkaitan dengan ilmu toksikologi lingkungan. Keberadaan 
bahan toksin di lingkungan tak lepas dari adanya toksikologi pestida 
ini. Beberapa toksin yang ada dalam pestisida, mulai dari jenis racun, 
sampai pada dampak serta pengendaliannya, diuraikan sebagai berikut.

2. Insektisida

a. Jenis Insektisida

Jenis insektisida ini dibedakan atas banyak hal. Dalam hal ini, dibedakan 
menurut merek dagang, bahan aktif dan jenis racunnya. Ada pula 
dibedakan menurut lokasi penggunaan, seperti untuk area terbuka atau 
di dalam ruangan seperti di rumah, hotel dan ruangan lainnya.

(1) Merek Dagang dan Bahan Aktif

Insektisida yang beredar di pasaran terdiri dari bermacam-macam 
merek dagang. Setiap merek dagang memiliki bahan aktif yang nyaris 
sama. Bahan aktif inilah senyawa kimia yang bersifat toksin. Bahan 
aktif di tiap merek dagang insektisida, adalah xenobiotik (benda 
asing) bagi lingkungan hidup ketika ia diintroduksikan. Bisa jadi 
tidak menampakkan gejala pada tanaman yang dibudidayakan, karena 
targetnya adalah hama/serangga yang hidup dan/atau memakan organ 
tanaman.

Bahan aktif yang berkembang adalah golongan pyrethroid, alffa 
metrin, sidametrin, tetramethrin, sipermetrin, profenofos, dimethoate, klorpirifos 
dan lain sebagainya. Pada era tahun 2000-an sampai sekarang, 
telah digunakan pula jenis golongan dari karbamat, piretroid dan 
organophosphate. Terjadinya pergantian bahan aktif ini disebabkan karena 
terjadinya resistensi di lapangan, ditambah pula alasan bahan baku.
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(2) Jenis Racun

Jenis racun (toksin) terbagi atas 2 (dua), yaitu (1) kontak; dan (2) 
sistemik. Bahan aktif yang bersifat kontak adalah apabila mengenai salah 
satu organ serangga maka itu akan terimisi ke dalam jaringan tubuh 
serangga dan mampu mematikannya. Artinya memang harus terjadi 
kontak antara toksin dengan permukaan tubuh serangga. 

Sementara itu, sistemik tidak demikian. Sistemik tidak harus 
kontak dengan tubuh serangga, melainkan harus termakan oleh 
serangga. Sehingga target penyemprotan pada jenis sistemik adalah 
pada organ tanaman seperti daun, batang dan daun. Karena toksin 
akan masuk ke dalam tubuh serangga hama apabila memakan organ 
tanaman tersebut. 

Dapat dipahami bahwa teknik aplikasi insektisida sangat ditentukan 
oleh jenis dari insektisida tersebut. Kearifan cara penggunaan ini pun 
menentukan tingkat toksisitas insektisida di lapangan. Apabila tidak 
sesuai dengan rekomendasi produk, maka sering kali terjadi dampak 
pada lingkungan karena bisa membunuh organisme lain yang tidak 
merupakan hama. 

Setiap produk yang dijual di pasaran diwajibkan mencantumkan 
bahan aktif dan teknik aplikasi di lapangan. Hal ini guna meminimalisasi 
kesalahan dalam aplikasinya oleh si pengguna. Saat sekarang, insektisida 
dan produk pestisida lainnya, mudah didapat melalui internet. Bisa 
untuk transaksi jual beli termasuk untuk mendapatkan informasi produk 
melalui promosi dari perusahaan supplier terkait. Beberapa contoh produk 
insektisida yang dijual bebas di pasaran terlihat pada Gambar 10.

 
Gambar 10. Beberapa Produk Insektisida yang Dijual Bebas di Pasaran

Sumber: https://3.bp.blogspot.com/-MjygDetcDhM/WnErZmX6nQI/
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Pada Gambar 10 yang di kiri, terlihat seorang ahli hama dan 
penyakit tanaman sedang memperagakan produk merek “Baygon” 
dari SC Johnson. Pada kemasan itu, dicantumkan spesifikasi produk 
berupa bahan aktif transflutrin, praletrin dan sipermetrin lengkap dengan 
komposisi masing-masingnya. Baygon dikonsumsi dan digunakan 
sesuai spesifikasi jenis produk sebagai insektisida rumah tangga atau 
dalam ruangan. 

Pada foto di kanan sederetan insektisida yang dijual melalui internet 
lengkap dengan informasi produk. Produk ini, spesifikasinya adalah 
untuk areal tanaman yang sudah dinilai patut diaplikasikan untuk 
mengurangi populasi hama pada areal tersebut. Merek bermacam-
macam biasanya memiliki bahan aktif yang berbeda pula dengan 
keunggulan dan kelemahan masing-masing. 

Secara sasarannya atau targetnya, ke semua insektisida apa pun 
merek dagang dan dari perusahaan produsen apa pun, adalah untuk 
racun bagi serangga. Baik serangga yang ada di kelapa sawit, tanaman 
jagung dan cabai sampai padi sawah dan lain sebagainya. Adalah keliru 
apabila insektisida digunakan untuk sasaran lain ataupun dicampur 
dengan pestisida jenis lain untuk meningkatkan toksisitasnya terhadap 
serangga. Kebiasaan mencampur jenis pestisida ini sudah menjadi 
tradisi dan semacam takhayul di kalangan petani. 

Berdasarkan rumus kimianya, Ecobichon (2003) mengemukakan 
penggolongan insektisida, atas:

(a) Organoklorin: merupakan ikatan antara klorin, karbon dan 
hydrogen.

(b) Organofosfat: merupakan ikatan antara karbon dan fosfat.
(c) Karbamat.
(d) Piretroid.

Berdasarkan mekanisme kerja dan efeknya pada serangga, maka 
insektisida digolongkan atas:

(a) Organoklorin. 
(b) Piretroid.
(c) Antikolinesterase.
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Secara tabulasi masing-masing golongan ini disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Insektisida Berdasarkan Efeknya pada Target

Kelas Sub Golongan Efek pada Target

Organoklorin Tipe DDT Keracunan terjadi pada saraf sensor dengan 
cara menghalangi pembentukan enzim dari 
serangga

Siklodin, 
Derivative,
Sikloheksan

Keracunan terjadi pada sistem saraf dengan 
cara memblok senyawa untuk membentuk 
enzim dalam metabolisme serangga

Piretroid Tipe I Hampir sama dengan DDT, tetapi dalam 
praktisnya, lebih lama dalam membunuh 
serangga

Tipe II Sama dengan di atas, tetapi lebih cepat dari 
Tipe I

Antikolinesterase Organophospat Terjadinya penggumpalan pada sistem 
peredaran darah serangga

Karbamat Tipe karbamat melakukan penggumpalan 
secara reversibel

Sumber: Echobichon (2003)

Berdasarkan Konvensi Stockholm, terdapat 12 senyawa yang 
tidak boleh digunakan, baik dalam pertanian maupun industri. Bahan 
senyawa itu bersifat persisten (tidak mudah terurai). Pada dunia industri 
misalnya yang membuang klorida dan dioksin. Bahan ini digunakan 
sebagai pemutih.

b. Jenis Toksin Insektisida 

Beberapa bahan kimia yang berasal dari insektisida yang telah terbukti 
memberikan dampak negatif pada lingkungan dan organisme lain 
adalah:

(1) Timbal Arsenat
 Timbal arsenat mengandung 20% arsenat. Kurang larut dalam air. 

Memiliki daya rekat yang kuat pada permukaan tumbuhan. 
(2) Arsenik
 Arsenik merupakan racun logam yang berbahaya. Sembel 

(2015) mengemukakan bahwa jenis arsenik ini dipakai untuk 
menghilangkan hama pada buah-buahan seperti apel dan anggur 
di Amerika pada tahun 1900-an. 
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(3) Kalsium Arsenat 
 Kalsium arsenat mengandung 37% arsenat dengan toksisitas yang 

tinggi pada organsime lain. 
(4) Sodium Arsenat
 Sodium arsenat lebih bersifat racun lagi daripada kalsium arsenat. 

Tidak hanya membunuh hama, tetapi juga menimbulkan kerusakan 
pada jaringan tanaman. Sodium arsenat memiliki kandungan 
arsenat yang lebih tinggi yaitu 44 %-57%.

(5) Fluoro Asetat
 Fluoro asetat sangat berbahaya karena apabila telah masuk ke 

dalam jaringan tanaman, ia akan bereaksi menjadi asam fluoro 
asetat. Asam ini merupakan hasil aktivasi dari interaksinya dengan 
tanaman dan menimbulkan kerusakan pada sel tanaman. 

c. Keracunan Insektisida

Keracunan insektisida yang dimaksud adalah apabila masuk ke dalam 
jaringan tubuh manusia. Bukan ke dalam tubuh hama. Disebut 
keracunan adalah kondisi yang terjadi ketika racun serangga tertelan, 
terhirup, atau terserap ke dalam kulit dalam jumlah banyak. Kondisi ini 
tergolong berbahaya, dan harus segera mendapat penanganan medis. 

d. Gejala Keracunan Insektisida

Gejala yang muncul apabila terjadi keracunan ini akan beragam dan 
tergantung oleh banyak variabel, salah satunya adalah faktor internal 
receptor itu sendiri. Racun serangga yang masuk ke dalam tubuh dapat 
menimbulkan gejala yang sangat beragam, antara lain: 

• kulit memerah atau bengkak;
• iritasi kulit;
• banyak mengeluarkan air liur dan air mata;
• bibir dan ujung jari membiru;
• pusing;
• sakit kepala;
• nyeri otot;
• diare;
• kram perut;
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• hilang nafsu makan;
• mual dan muntah;
• sering buang air kecil;
• detak jantung melambat;
• sesak napas;
• mengi (bengek);
• kejang;
• lumpuh;
• koma;
• kematian.

Suma’mur (2000) mengemukakan bahwa gejala keracunan yang 
terjadi karena arsen akan mengakibatkan peningkatan rangsangan 
pada kulit dan selaput lender. Sehingga kulit bisa terasa gatal, memar 
dan bahkan bisa bertambah besar serta mata berair dan ingus yang 
berlebihan. Langkah pencegahan atau pertolongan pertama adalah 
dengan membasuh bagian yang kena itu dengan air yang mengalir. 
Demikianlah salah satu urgensinya penggunaan APD (Alat Pelindung 
Diri) bagi pengguna pestisida di lapangan. Petani biasanya cenderung 
hanya menggunakan topi segitiga untuk melindungi dari panas cahaya 
matahari, tanpa menggunakan sarung tangan dan sepatu standar serta 
pakaian yang menutupi seluruh tubuh.

3. Herbisida

Penggunaan herbisida secara besar-besaran biasanya pada saat 
pembukaan lahan untuk perkebunan berskala besar. Penggunaan dalam 
skala biasa dilakukan saat adanya gulma tumbuh di lahan tanaman. 
Herbisida juga bisa digunakan di halaman rumah untuk membasmi 
rumput yang tidak diinginkan.

a. Jenis Herbisida 

Pengalaman penulis dalam mengamati langsung di lapangan, 
penggunaan merek dagang herbisida pada dasarnya terbagi atas 2 
(dua), yaitu:
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1) Herbisida sebelum tumbuhan itu memasuki fase generatif. 
Sering disebut pada literatur lain sebagai herbisida pra-tumbuh. 
Contohnya adalah merek “Ally Plus” dengan bahan aktif meti 
metsulfuron dan klorimuron serta 2,4 D natrium.

2) Herbisida setelah tumbuhan itu memasuki fase generatif. Sering 
disebut pada literatur lain sebagai herbisida pasca-tumbuh. 
Contohnya adalah bahan aktifnya glifosat dan parakuat dengan 
merek dagang bermacam-macam dari pabrik yang berbeda-beda, 
salah satunya adalah “Ally 20 WD”.

Perbedaan antara keduanya adalah keampuhan toksin yang 
disemprotkan pada gulma. Pada golongan tertentu, lebih efektif 
membasmi gulma yang baru akan memasuki fase generatif. Sedangkan 
golongan kedua justru sebaliknya. Apabila dalam aplikasinya tidak tepat, 
maka hasil pun tidak efektif, sementara racun telah terkontaminasi 
pada lingkungan dan membentuk residu serta terakumulasi pada tanah.

Di samping jenis target atau sasaran di atas, dari hasil survei di 
lapangan dan studi melalui system online, didapat hasil bahwa cara kerja 
herbisida ini pun ada 2. Pertama, yang membunuh tanaman melalui 
jaringan atas tanah, berupa batang dan daun. Herbisida ini bersifat 
kontak. Artinya bagian yang bersentuhan dengannya akan mati melalui 
mekanisme fisiologis. Contoh merek dagangnya adalah gramoxone 
dengan bahan aktif parakuat yang diproduksi dan dipatenkan oleh Bayer. 

Kedua, ada pula yang bersifat sistemik yang bermetabolisme di 
dalam tubuh tanaman sehingga kematian gulma dimulai dari tidak 
berfungsinya akar. Merek dagang contoh jenis herbisida ini adalah 
roundup, basmilang, basmilah dan lain sebagainya.

Pada jenis yang pertama, gulma segera akan tumbuh kembali 
setelah 3 bulan paling lama, karena umbi akarnya masih ada di dalam 
tanah dengan mengikut fase dorman (fase di mana gulma bertahan pada 
situasi yang belum memungkinkan baginya untuk tumbuh). Sedangkan 
golongan kedua tidak dalam waktu di bawah 6 bulan untuk gulma bisa 
tumbuh lagi, karena perlu waktu untuk suksesi baginya. 

Gulma menyebar selain melalui angin, juga bisa biji atau bagian 
vegetatifnya ikut terbawa oleh alat-alat pertanian yang digunakan pada 
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suatu lahan. Pertumbuhan gulma yang tergolong jenis grase (rumput- 
rumputan) sangat cepat dan mudah menyebar. 

Suatu areal per tanaman jagung (zea mays) lebih praktis dan 
berwawasan lingkungan apabila meminimalisasi penggunaan herbisida. 
Penggunaan herbisida kontak dilakukan pada saat akan menanam 
saja, karena jagung akan tinggi pertumbuhannya pada umur 2 bulan, 
sehingga rumput tidak perlu lagi ditiadakan. Penerapan kultur teknis 
seperti pemberian mulsa sangat dianjurkan daripada pembasmian gulma 
dengan herbisida. Perhatikan Gambar 11.

 
 Gambar 11. Lahan Penanaman Jagung pada Umur 2 Bulan

Sumber: Danhas, Y. 2020.

Pada Gambar 11 terlihat lahan penanaman jagung yang berumur 
2 bulan. Tingginya sudah setinggi orang dewasa, sehingga masalah 
gulma tidak lagi menghalangi atau mengganggu dalam pertumbuhan 
dan pekembangannya. Terlihat lahan jagung itu menggunakan mulsa 
plastik dan menerapkan sistem tumpang sari. Di mana pada lahan 
jagung itu, ditanami juga cabai (capsicum annuum).

Walaupun ada gulma di areal penanaman, tetapi hal itu tidak 
mengganggu secara fisiologis pada tanaman jagung. Malah lebih 
menghematkan petani dalam hal biaya produksi karena tidak 
memerlukan biaya tambahan untuk menggunakan herbisida. Akan 
tetapi, sering petani kita merasa rumput itu akan selalu mengganggu 
tanaman budi daya. Padahal dengan pembentukan bedeng dan 
penutupan dengan mulsa, gulma itu tidak perlu dihilangkan. 

I
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Malah dalam konsep PHPT justru gulma itu kadang dianggap 
berguna sebagai tumbuhan alternatif bagi golongan hama tertentu. 
Namun, tidak semua gulma bisa dianggap sebagai tumbuhan alternatif 
bagi hama dan penyakit. Dalam hal ini petani perlu mempelajari lebih 
lanjut atau bisa juga dengan pengalaman yang sudah dimiliki dalam 
bercocok tanam.

Terdapat beberapa produsen dan agen penjualan herbisida dan 
pestisida yang bisa diakses melalui internet. Seperti Sari Kresna Kimia 
yang memproduksi herbisida untuk membasmi gulma berdaun lebar. 
Maksudnya tidak hanya jenis rumputan. Selain itu ada pula Nufarm 
Indonesia. 

Informasi tentang spesifikasi produk di era 4.0 sekarang tidak 
begitu sulit karena masing-masing produsen dan agen sampai pada 
distributor telah mengiklankan produknya di internet. Tiap-tiap 
situs menampilkan foto dari masing-masing jenis herbisida yang 
diperdagangkannya. Contohnya dapat dilihat pada Gambar 12.

Gambar 12. Informasi Produk Herbisida Melalui Internet dari Produsen
Sumber: https://nufarm.com/id/produk-dan-informasi/herbisida/

Pada Gambar 12 terlihat bahwa suatu produk diiklankan lengkap 
dengan spesifikasi dan bahan aktifnya. Sehingga konsumen dapat 
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mempelajari penggunaannya. Mulai dari sasaran, sampai pada dosis 
penggunaan.

b. Jenis Bahan Kimia Herbisida yang Membahayakan

Sembel (2015) mencatat terdapat 5 buah senyawa kimia herbisida yang 
memiliki toksisitas berbahaya pada lingkungan dan organisme, yaitu:

(1) Aluminium Glifosat
 Jenis bahan kimia sintetis ini menonaktifkan sintesa dari enzim 

glutamine sehingga apabila diabsorpsi oleh tanaman akan efektif 
untuk membunuh tanaman tersebut.

(2) Glifosat
 Glifosat ini adalah contoh bahan kimia yang sistemik. Contoh yang 

pernah populer dulu di kalangan petani adalah merek “Rambo 
480 AS”. Sistem kerjanya sama dengan Aluminium Glifosat yaitu 
menghambat sistem kerja enzim yang digunakan tanaman untuk 
menghasilkan atau mensintesa asam amino.

(3) Paraquat Diklorida
 Golongan ini bersifat kontak dan jenis sasaran pada gulma purna 

tumbuh. Apabila jenis ini digunakan pada fase pertumbuhan awal 
gulma maka hasilnya kurang efektif, tetapi menimbulkan dampak 
pada lingkungan berupa akumulasi senyawa paraquat diklorida 
yang akan bereaksi dengan air tanah.

(4) Metil Sulfuron
 Bahan aktif ini bersifat selektif. Artinya mampu membunuh 

golongan gulma saja sementara tanaman budi daya tidak mati. Hal 
ini diperlukan pada tanaman padi sawah. Sehingga gulma berdaun 
lebar bisa mati. 

(5) Asam 2,4 Diklorofenoksiasetat
 Jenis gulma ini juga sama dengan metal sulfuron yang bersifat 

selektif untuk gulma berdaun lebar. 

Kesemua jenis bahan aktif tersebut, apabila digunakan sesuai 
prosedur dan menggunakan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja 
yang benar maka dampaknya terhadap lingkungan bisa diminimalisasi.
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4. Rodentisida

Rodentisida merupakan pestisida untuk membunuh hewan mamalia 
dan pengerat, seperti tikus. Penggunaannya pun bisa untuk padi sawah 
yang diserang tikus dalam batas melewati ambang batas pengendalian, 
juga di rumah dan di hotel serta tempat-tempat lain. 

a. Jenis Rodentisida

Jenis rodentisida ini bermacam-macam. Ada yang berbentuk padatan 
sebagai umpan contohnya merek dagang “Petrokum 0,005 BB” keluaran 
dari PT Petrokimia Kayaku Gresik Jawa Timur. Dari hasil wawancara 
dengan Bapak Suhadi sebagai salah seorang yang berkompeten terhadap 
spesifikasi produk, disimpulkan bahwa pada dasarnya, penggunaan 
racun tikus itu tidak membahayakan bagi lingkungan asal digunakan 
sesuai dengan dosis, tempat dan waktu serta sasaran yang tepat. 

Gambar 13. Spesifikasi Produk Rodentisida Merek Petrokum 0,005 BB
Sumber: Bapak Suhadi, Pegawai PT Petrokimia Kayaku, Jawa Timur

Cara kerja racun ini adalah dengan koagulan. Bahan aktifnya 
brodifakum, dengan membuat terhalangnya transportasi dan siklus 
kalium pada tubuh tikus, sehingga tikus akan sulit bernapas dan 
merusak sistem peredaran darahnya. Tikus yang kena umpan akan 
kehausan dan mencari air. Begitu tikus mendapatkan air, maka darah 
keluar dari mulut dan hidung serta telinganya. 
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Ada juga yang berbentuk cairan dengan merek dagang “Ratofin”. 
Penggunaannya dengan cara mengemulsikan terlebih dahulu. Tidak 
hanya tikus, jenis rodentisida ini juga mampu mengusir burung. 
Sehingga penggunaannya tidak hanya pada lahan pertanian, tetapi juga 
pada rumah dan gedung lainnya.

b. Bahan Aktif

Sembel (2015) mencatat beberapa bahan aktif rodentisida ini yang 
dinilai berpotensi untuk meracuni organisme dan merusak lingkungan 
adalah:

(1) metal fosfida;
(2) calciferol;
(3) klerat.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, jenis bahan aktif 
3 di atas, tidak diproduksi lagi oleh berbagai pabrik saat ini untuk 
rodentisida. Kalaupun masih ada beredar di pasaran, itu berarti sisa 
stok yang ada di rantai pemasaran. Kadang hal ini terjadi di lapangan. 
Perbuatan ini tidak diizinkan apabila agen atau kios pedagang eceran 
sengaja menimbun barang untuk memonopoli harga apabila telah terjadi 
kelangkaan (scarcity).

5. Fungisida

a. Jenis Fungisida

Fungisida dapat berbentuk cair, gas, butiran, dan serbuk. Dari hasil 
survei di lapangan dan wawancara dengan petani, didapat hasil bahwa 
kecenderungan petani adalah pada penggunaan jenis cairan. Salah satu 
sebabnya karena mudah dalam mengemulsikan serta menakar dosis. 

Jenis fungisida ini pun bermacam-macam pula merek dagang dan 
bahan aktifnya. Spesifikasi produk pun sudah mudah diakses di internet. 
Biasanya permasalahan sering terjadi karena petani tidak mengetahui 
apakah tanamannya memang terserang penyakit karena jamur atau 
tidak. Karena kadang kala gejala tanaman kurang nitrogen berupa daun 
menguning pun bisa sama dengan gejala serangan jamur fusarium spp. 
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b. Penggunaan Fungisida

Selain digunakan di lapangan apabila merasa diperlukan dan sesuai 
rekomendasi petugas penyuluh lapangan setempat, fungisida juga 
digunakan oleh perusahaan penghasil benih. Biasanya aplikasi fungisida 
dilakukan pada benih, umbi, transplan akar, dan organ propagatif 
lainnya. Hal ini dilakukan untuk membunuh cendawan pada bahan yang 
akan ditanam dan melindungi tanaman muda dari cendawan patogen. 

Hal ini layak dilakukan untuk menjaga pertumbuhan dan ketahanan 
benih sebelum dilakukan transplanting di lapangan. 

Akan tetapi, dalam hal penyimpanan mesti dilakukan dengan 
kontrol yang ketat. Kebocoran pada kemasan dapat mengakibatkan 
keracunan dan kerusakan lingkungan. Sehingga salah satu hal yang 
harus diperhatikan oleh konsumen adalah memastikan kemasan 
yang dibelinya tertutup rapat dan sewaktu membuka, konsumen atau 
pengguna harus menggunakan masker dan sarung tangan. 

Selain itu, penggunaan fungisida dapat digunakan melalui injeksi 
pada batang, semprotan cair secara langsung, dan dalam bentuk fumigan 
(berbentuk gas yang disemprotkan). Akan tetapi, cara ini belum begitu 
populer di kalangan petani di wilayah Sumatera Barat.

Fungisida dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

(1) Fungisida selektif, yaitu fungisida sulfur, tembaga, quinon, 
heterosiklik. Fungisida ini membunuh jamur tertentu dan tidak 
membunuh jamur lainnya. 

(2) Non-selektif yaitu fungisida hidrokarbon aromatik, anti-oomycota, 
oxathiin, organofosfat. Fungisida non-selektif ini menghambat 
sintesis sterol, serta fungisida sistemik lainnya (Hriday & Pundhir 
2006). 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, contoh fungisida selektif 
adalah fungisida merek dagang “Topsin” yang berbentuk powder atau 
tepung. Fungisida ini mengatasi penyakit layu karena jamur fusarium.

Fungisida juga dapat dikategorikan sebagai fungisida kontak, 
translaminar, dan sistemik. Fungisida kontak hanya bekerja di bagian 
yang tersemprot. Fungisida translaminar mengalir dari bagian yang 
disemprot (daun dan bagian atas tanaman) ke bagian yang tidak 
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disemprot (ke bawah). Fungisida sistemik diserap oleh tumbuhan dan 
didistribusikan melalui sistem pembuluh tanaman.

Hogan (2011) menyatakan bahwa kebanyakan fungisida berbahan 
dasar sulfur dalam konsentrasi yang rendah. Hasil pengamatan penulis, 
dari berbagai jenis merek dagang dengan bahan aktif masing-masing 
kadar sulfur ini berkisar antara 0.08 sampai 0.5% untuk fungisida cair, 
dan untuk fungisida bubuk/tepung berkisar 90%. 

c. Dampak Residu

Residu fungisida telah ditemukan pada makanan manusia, kebanyakan 
dari aktivitas pascapanen untuk memperpanjang usia simpan hasil 
pertanian (Robert, 1999). Fungisida seperti vinclozolin diketahui sangat 
berbahaya dan saat ini telah dilarang penggunaannya (Hrelia et al., 
1996). Pelarangan ini perlu diterapkan selain untuk mencegah persisten 
toksin, juga mengatasi terjadinya resistensi dari jamur. 

6. Akarisida

Secara etimologi “akarisida” berasal dari bahasa Yunani yaitu dari 
kata “acarina” artinya tungau dan “cide” artinya membunuh. Secara 
umum, akarisida adalah bahan yang mengandung senyawa kimia 
sintetis beracun yang digunakan untuk membunuh tungau, caplak, dan 
laba-laba. Dalam hal ini, tidak digunakan insektisida, karena walaupun 
tubuh tungau dan laba-laba berbuku-buku, tetapi ia mempunyai kaki 
sebanyak 4 pasang. 

Tungau berukuran sangat halus, dan tidak tampak oleh pandangan 
mata apabila sedang berada di balik daun ataupun pada permukaan 
daun pada tanaman yang sudah berkerut. Kerutan pada daun tanaman, 
disebabkan karena tungau mengisap cairan dan daun mengalami 
kekurangan cairan. Selain itu, akibat tungau berukuran kecil tersebut, 
ia pun sulit dipredasi oleh predatornya.

a. Gangguan pada Tanaman

Di bidang pertanian, tungau menimbulkan banyak kerusakan pada 
kualitas buah jeruk, seperti dikenal dengan istilah tungau karat buah 
dan tungau merah. Di samping jeruk, tungau juga merusak daun ketelah 
pohon, serta tanaman solanaceae seperti cabai dan tomat. 
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Pada tomat dan cabai, tungau tidak hanya merusak daun bahkan 
menghisap cairan buah. Bekas gigitannya itu, meninggalkan jejak bintik 
dan ini adalah perlakuan yang mempermudah patogen menginfeksi 
tanaman. Dengan demikian, tungau disebut sebagai penyebab penyakit 
primer dan diikuti oleh patogen lain seperti jamur sehingga menjadi 
gejala yang kompleks.

b. Jenis-Jenis Akarisida

Akarisida merupakan bagian dari ragam jenis pestisida berdasarkan 
fungsinya. Banyak jenis akarisida yang telah dijual bebas di pasaran. 
Beberapa di antaranya adalah:

(1) Bahan aktifnya abamectin: Aspire, Agrimec, Demolish, Indmektin, 
Matros, Numection.

(2) Bahan aktifnya alfa sipermetryn: Bestox, BM Alpha, Tetrin, Valiant, 
Attate.

(3) Bahan aktifnya asetat: Dafat 
(4) Bahan aktifnya deltametrin: Decis, Delta, Sancis, Sidacis, dan lain-lain.

Salah satu jenis akarisida yaitu: “Samitec 135 EC” (Lihat Gambar 14).

Gambar 14. Salah Satu Produk Akarisida
Sumber: https://www.google.com/search?q=gambar+akarisida+samite

Spesifikasi Produk
Adalah akarisida racun kontak berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan berwarna kuning 
terang, digunakan untuk mengendalikan hama tungau pada pertanaman cabai, jeruk dan teh.
Identifikasi Produk
Nama Produk : SAMITE 135EC
Bahan Aktif  : Piridaben 135 g/l
Jenis Produk  : Akarisida
Nama Kimia : 2-tert-butyl-5(4-tertbutylbenzen-ylthio)-4-chloropyridazin-3(2H)  
Rumus Empiris : C19H25ClN2O

Sumber: infotani.blogspot.com/2016/02/referensi-pestisida-akarisida-untuk.html
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7. Pestisida pada Lingkungan 

Kehadiran pestisida pada lingkungan yang dimaksud ini adalah 
keberadaan racun senyawa pestisida yang bukan berada pada tanaman 
yang membutuhkannya. Dengan kata lain, pestisida tersebut berada 
pada lingkungan selain pada organ tanaman sesuai sasaran. 

Artinya pada bagian ini, kita tidak membahas tentang mekanisme 
dan keberadaan pestisida pada tanaman dalam mengobati penyakit 
tanaman yang terserang hama dan penyakit oleh patogen. Tetapi 
yang dibicarakan adalah residu dari pestisida itu, yang berada pada 
lingkungan hidup. 

a. Residu Pestisida pada Tanah

Saat pestisida disemprotkan ke tanaman, maka partikel paling halus 
dari pestisida itu berada di udara. Tentu tidak semuanya yang diserap 
oleh tanaman. Ada bagian yang tinggal di udara, dan turun ke tanah. 
Kelompok senyawa yang tidak mudah menguap di udara akan tinggal 
cukup lama pada tanah dan menyerap ke dalam tanah.

Walaupun pestisida di dalam tanah akan diuraikan dan terdegradasi 
oleh mikroorganisme tanah seperti fenitrotion menjadi amino fenitrotion 
oleh bacillus subtilis, tetapi tidak semua pestisida yang dapat didegradasi 
seperti demikian. Dari hasil laporan penelitian Rosliana (2011) dalam 
tesisnya mengemukakan bahwa residu pestisida jenis kloropirifos 
ternyata berada pada tanah di daerah Bandung. Konsentrasi residu ini 
berada dalam jumlah 0,136 pp dalam tanah di Lembang dan 0,699 ppm 
dalam tanah di Gambung. 

Selain itu, dalam aplikasi pestisida di lapangan dari hasil observasi 
penulis ternyata petani tidak semuanya melakukan penyemprotan 
dengan cara yang benar. Masih ada yang menyemprotkan pestisida tidak 
hanya pada organ tanaman, melainkan kepada tanah dan udara sekitar. 
Alasan mereka adalah untuk menjaga tanaman. Artinya paparan di udara 
dan tanah akan menghalangi hama atau penyakit mendekati tanaman. 

Kondisi di atas makin mempertinggi kadar atau terjadinya residu 
pestisida pada tanah di lingkungan hidup. Pada gilirannya, air dalam 
tanah (perkolasi) maupun air di atas permukaan tanah pada kondisi 
run off (aliran permukaan) akan segera mengangkut residu ke badan air 
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atau ke tempat lain. Dalam hal ini, terjadi distribusi atau penyebaran 
residu pestisida yang berasal dari tanah ke tempat lain pada lingkungan 
dan berada pada media transport lain, seperti berada pada badan air 
(body of water).

b. Residu Pestisida pada Air

Residu pestisida yang telah ada di dalam badan air seperti sungai akan 
terus mengalir ke laut. Di sungai itu pun telah menimbulkan dampak 
pada biota sungai. Residu pestisida yang berada pada air, akan lebih 
mudah menyebar sebab di samping karena mengikuti arus air, juga 
terjadinya penguapan ke udara. 

Selain itu, memang ada golongan pestisida yang disemprotkan 
pada media air. Contohnya herbisida berdaun lebar pada tanaman padi 
sawah. Golongan pestisida ini langsung berada pada badan air sawah. 
Apabila terjadi penguapan, maka ia ikut terbang ke atas bersama udara.

c. Residu Pestisida pada Udara

Terdapat 2 cara sehingga residu pestisida berada pada udara. Pertama, 
saat penyemprotan dilakukan secara langsung, maka media transport 
dari sumber berupa alat penyemprot ke tanaman atau sasaran adalah 
udara. Jarak antara sprayer dengan sasaran adalah ruang udara yang akan 
dipenuhi oleh pestisida. Cara kedua adalah hasil penguapan dari air dan 
tanah yang telah dicemari oleh residu pestisida setelah penyemprotan 
dilakukan.

Efek paling berbahaya dari residu pestisida pada udara adalah 
terjadinya peristiwa hujan asam. Di mana air hujan yang turun akan 
bereaksi dengan kandungan residu pestisida ketika terjadi pertemuan. 
Reaksi ini akan menghasilkan senyawa asam sulfat dan dibawa oleh 
hujan kembali ke bumi. Reaksi sederhananya adalah:

XSO4 + H2O menjadi H2SO4 + X

8. Langkah Pengendalian

Dengan mengacu, pada konsep keseimbangan lingkungan, maka langkah 
pengendalian di tingkat pengguna adalah:
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a. Tindakan aplikasi pestisida adalah langkah terakhir dalam upaya 
pengendalian hama dan patogen yang ada baik di areal pertanaman 
maupun di dalam ruangan.

b. Dalam aplikasi pestisida mesti memperhatikan spesifikasi dan 
identifikasi produk untuk diterapkan sesuai dengan prosedur yang 
ada di lapangan.

c. Untuk bidang pertanian, diterapkan konsep PHPT (Pengendalian 
Hama dan Penyakit Tanaman Terpadu), di mana aplikasi pestisida 
apabila populasi hama telah melewati ambang batas serangan.

d. Dalam aplikasi pestisida hendaklah memperhatikan faktor 
lingkungan seperti arah angin, dan menggunakan APD yang relevan.

e. Setiap selesai melakukan aplikasi, hendaklah dicuci dengan deterjen 
alat-alat yang telah digunakan.

f. Biasakan melaksanakan penyemprotan dengan 4T, yaitu tepat dosis, 
tepat cara, tepat waktu dan tepat sasaran.

g. Sosialisasi dan edukasi kepada pengguna pestisida di kalangan 
masyarakat tentang teknik aplikasi pestisida yang benar dan 
berwawasan lingkungan.

h. Pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan melibatkan 
teknik fisika seperti perbaikan struktur tanah, teknik biologis 
seperti musuh alami dan terakhir baru dengan teknik kimia 
(Dewata & Danhas, 2018).

i. Pemerintah memfasilitasi dan giat melaksanakan optimalisasi 
perlindungan budi daya pertanian melalui cara alternatif, pada 
petani seperti: 
(1) Penggunaan bahan organik untuk pemupukan dan pengendalian 

hama dan penyakit. 
(2) Menerapkan perlindungan tanaman dengan sistem karantina 

yang efektif.
(3)  Mengembangkan riset dan pengadaan bibit unggul yang 

mampu berinteraksi dengan lingkungan.
(4) Melakukan pola tanam yang serentak guna memutus 

rantai perkembangan hama dan penyakit, tanpa merusak 
keseimbangan ekosistem.
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B. Toksikologi Industri

Secara umum di Indonesia, industri masih bertumpu pada sektor primer. 
Atau disebut juga industri ekstraktif. Di mana industri ini mengandalkan 
bahan baku berupa hasil sumber daya alam, yang dalam hal ini adalah 
sektor pertanian. Sehingga toksikologi lingkungan karena pestisida 
disajikan dalam satu bab dengan toksikologi industri ini. Sebab, proses 
industri yang umum biasanya memang inputnya adalah hasil pertanian.

1. Pendahuluan Toksikologi Industri

Toksikologi industri bisa diartikan sebagai ilmu tentang racun-racun 
yang digunakan, diolah dan dihasilkan oleh perusahaan (Suma’mur 
2000). Ditambahkan oleh Dewata & Danhas (2018) bahwa industri 
adalah salah satu sumber polutan yang terbesar terhadap terjadinya 
pencemaran lingkungan. Dengan demikian, pembahasan kita tak akan 
lepas dari jenis industri meliputi input, proses dan hasil. Selain itu, 
juga memuat dampak dari proses industri tersebut pada lingkungan 
serta upaya pengendaliannya.

Sepanjang peradaban, rekayasa lingkungan menjadi mutlak 
diperlukan. Dalam kondisi sumber daya alam yang terbatas, 
manusia menginginkan dan membutuhkan sesuatu “yang lain” dari 
lingkungannya. Sehingga dilakukanlah rekayasa terhadap lingkungan. 
Hal itu tak dapat dielakkan.

Proses perekayasaan, ialah suatu dinamika. Dinamika yang terjadi, 
dapat difokuskan kepada salah satu aspek yang disebut industrialisasi. 
Hal ini untuk mempermudah kita memahami dan mencermati 
persoalan. Sehingga bisa menemukan pola-pola tertentu dalam 
sedemikian kompleksitasnya antara manusia dengan lingkungannya, 
sehingga menjadi dimensi dalam toksikologi lingkungan.

Industri diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan pengolahan 
bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi 
dalam jumlah dan mutu tertentu dan memiliki nilai tambah untuk 
mendapatkan keuntungan. Makna implisit yang perlu kita garis bawahi 
adalah bahwa tujuan industri tak lain tak bukan adalah keuntungan. 
Jelas bahwa fungsi ekonomi adalah fungsi yang dikedepankan. 
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Ilmu ekonomi sebenarnya mencoba menjelaskan bagaimana 
manusia menentukan pilihan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 
dan bagaimana perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 
bukan? Di sini didapat kesepakatan bahwa sektor industri, merupakan 
salah satu sektor yang dapat dianalisis, dicermati dan dijelaskan berdasar 
asas ekonomi. Karena ia lahir merupakan salah satu alternatif manusia 
untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. 

Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari 
industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam 
bentuk jasa. Demikian kompleksnya sektor industri dalam tatanan 
peri kehidupan manusia, mulai dari revolusi industri, sampai hari ini. 
Dimulai dari Revolusi Industri 1.0 ketika manusia menemukan mesin 
uap, bergerak maju ke Revolusi Industri 2.0 di mana energi listrik mulai 
menggantikan tenaga manusia, sampai pada era sekarang yang disebut 
sebagai Revolusi Industri 4.0 di mana data dan internet merupakan salah 
satu input, proses dan hasil dalam dunia perindustrian.

Sebelum kita menyadari lebih jauh betapa kompleksnya sektor 
industri itu, ada baiknya kita merinci satu per satu segala sesuatu 
tentang industri ini, dengan mengklasifikasikannya, sehingga kita bisa 
menemukan benang merahnya dengan segmen lain. Lebih eksplisit 
lagi, agar kita bisa mengetahui implikasinya terhadap sumber daya 
lingkungan, rona lingkungan, tatanan kualitas kehidupan manusia 
(kesehatan, moral dan nilai-nilai budaya lainnya) dan sektor lain seperti 
ekonomi, politik, dan lain-lain. 

Namun, kita batasi diskusi kita hanya terkait pada sumber daya 
lingkungan di mana manusia eksis di dalamnya, karena berhubungan 
dengan toksikologi di dalam lingkungan hidup itu. Tentu saja hal yang 
perlu dikaji adalah proses industri yang ada secara umum, berdasarkan 
bahan baku, jenis dan lain sebagainya yang pada intinya dapat 
memberikan gambaran pada potensi toksin yang akan ditimbulkannya.

2. Pembagian Industri

Pembagian industri ini penting untuk mengenal bermacam-macam 
proses dan jenis suatu industri yang berkembang. Di mana hal itu akan 
menentukan bahan kimia toksin yang akan berpotensi untuk berada 
pada lingkungan hidup. 
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Pembagian industri ini pun bermacam-macam sesuai dengan dasar 
pembagiannya. Berikut ini disajikan beberapa pembagian industri yang 
ada dan berkembang.

a. Industri Berdasarkan Bahan Baku

Berdasarkan bahan bakunya, maka industri dapat dikelompokkan atas 
4 jenis industri, yaitu:

1) Industri Ekstraktif
 Industri ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya diambil 

langsung dari alam sekitar. Berarti dalam hal ini, sumber bahan 
baku untuk melaksanakan proses industri tersebut ialah sumber 
daya alam yang ada pada lingkungan (sumber daya lingkungan). 

 Pada kondisi sekarang, proses industri yang ada, sebagian besar 
adalah tergolong pada jenis industri ekstraktif ini. Contohnya ialah: 
hasil pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan, 
pertambangan, dan lain-lain.

2) Industri Nonekstraktif
 Industri nonekstraktif adalah industri yang bahan bakunya didapat 

dari tempat lain, atau bersumber dari selain alam sekitar. Industri 
yang jenis ini, sudah saatnya perlu dipikirkan untuk pengembangan 
ke depan.

 Di samping untuk melestarikan fungsi lingkungan yang ada, juga 
memperluas sektor ekonomi kreatif di sekitarnya. Dan yang tak 
kalah pentingnya adalah dalam upaya untuk mengendalikan atau 
meminimalisasi keberadaan toksin pada lingkungan hidup.

3) Industri Fasilitatif
 Industri fasilitatif adalah industri yang produk utamanya adalah 

berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumennya. Umumnya, di 
negara-negara yang sudah maju, jenis industri ini lebih berkembang 
pesat daripada negara yang sedang berkembang. Di negara 
berkembang, yang lebih dominan adalah jenis industri ekstraktif. 

 Contoh industri fasilitatif ini adalah: asuransi, perbankan, 
transportasi, ekspedisi, dan lain sebagainya, termasuk industri film.
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b. Industri Berdasarkan Ukuran Modal

1) Industri Padat Modal
 Adalah industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar 

untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya.
2) Industri Padat Karya
 Adalah industri yang lebih dititikberatkan pada sejumlah 

besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta 
pengoperasiannya.

c. Industri Berdasarkan Sifatnya 

1) Industri Kimia Dasar
 Proses industri yang melibatkan bahan kimia. Contohnya seperti 

industri semen, obat-obatan, kertas, pupuk, dan sebagainya. 
2) Industri Mesin dan Logam Dasar
 Industri jenis ini adalah industri yang dalam prosesnya selalu 

melibatkan dan/atau menghasilkan mesin dan logam. Misalnya seperti 
industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil. Industri tekstil 
dalam hal ini dimasukkan dalam kelompok industri mesin.

3) Industri Ringan/Kecil
 Industri yang selain di atas, biasanya berskala kecil yang bisa 

dilakukan dengan modal dan jumlah tenaga kerja yang kurang dari 
10 orang. Contoh seperti industri roti, kompor minyak, makanan 
ringan, es, minyak goreng curah, dan lain-lain yang banyak kita 
temui dalam lingkungan sehari-hari.

4) Aneka Industri
 Industri jenis lain yang berkembang sesuai kebutuhan pasar. 

Misalnya industri pakaian, industri makanan dan minuman, dan 
lain-lain.

d. Industri Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

1) Industri Rumah Tangga
 Adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah antara 

1- 4 orang. Lokasi tidak membutuhkan tempat yang khusus dan luas 
sebagai pabrik produksinya, tetapi bisa dilakukan di rumah-rumah. 
Biasanya yang menjadi tenaga kerja adalah anggota keluarga. 
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 Hal ini sering ditemui pada industri makanan ringan yang tersebar di 
pemukiman. Pada situasi sekarang, sudah banyak yang melakukan 
aktivitas ini untuk industri lain yang diadopsi dari industri besar, 
seperti parfum, pewarnaan dan kosmetika.

2) Industri Kecil
 Adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah 

antara 5-19 orang. Bisa saja berlokasi khusus di luar pemukiman, 
tetapi jumlah karyawan tak sama dan lebih dari 20 orang.

3) Industri Sedang atau Industri Menengah
 Adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah 

antara 20-99 orang. Lokasi pabrik memang harus disediakan khusus 
dan memiliki izin yang ketat.

4) Industri Besar
 Adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah antara 

100 orang atau lebih. Lokasi harus pada zona yang telah ditetapkan 
dalam RTRW (rencana tata ruang wilayah). Sebab terjadinya 
pelanggaran terhadap aturan tata ruang ini akan mempertinggi risiko 
keberadaan bahan toksin pada lingkungan hidup.

e. Industri Berdasarkan Pemilihan Lokasi

1) Industri yang Berorientasi atau Menitikberatkan pada Pasar (Market 
Oriented Industry)

 Adalah industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target 
konsumen. Industri jenis ini akan mendekati kantong-kantong di 
mana konsumen potensial berada. Makin dekat ke pasar akan makin 
menjadi lebih baik.

2) Industri yang Berorientasi atau Menitikberatkan pada Tenaga Kerja/
Labor (Man Power Oriented Industry)

 Adalah industri yang berada pada lokasi di pusat pemukiman 
penduduk karena biasanya jenis industri tersebut membutuhkan 
banyak pekerja/pegawai untuk lebih efektif dan efisien.

3) Industri yang Berorientasi atau Menitikberatkan pada Bahan Baku 
(Supply Oriented Industry)

 Adalah jenis industri yang mendekati lokasi di mana bahan baku berada 
untuk memangkas atau memotong biaya transportasi yang besar.
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f. Industri Berdasarkan Produktivitasnya

1) Industri Primer
 Adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan 

langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya adalah 
hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan 
sebagainya. Hal ini berkaitan langsung dengan hasil pertanian. 
Sebagaimana kita pelajari bahwa toksikologi pestisida bersumber 
atau didominasi oleh aktivitas pertanian ini.

2) Industri Sekunder
 Industri sekunder adalah industri yang bahan mentah diolah 

sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali. 
Misalnya adalah pemintaan benang sutra, komponen elektronik, 
dan sebagainya.

3) Industri Tersier
 Adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa. 

Contoh seperti telekomunikasi, transportasi, perawatan kesehatan, 
dan masih banyak lagi yang lainnya.

3. Manusia dan Industrialisasi

Hubungan antara manusia dan industrialisasi merupakan sebuah 
biimplikasi. Industrialisasi adalah sebuah karya manusia yang hanya jika 
manusia yang melakukannya. Artinya, tidak ada makhluk hidup selain 
manusia mampu melakukan indsutrialisasi. Di sisi lain, industrialisasi 
merupakan fenomena yang lahir hanya untuk manusia, artinya tidak 
buat makhluk hidup yang lain, sehingga bisa dikatakan manusia dengan 
industrialisasi atau sebaliknya, industrialisasi merupakan biimplikasi. 
Keduanya saling memberi konsekuensi logis dan berbanding lurus. 

Dalam kacamata ilmu lingkungan, yang memandang manusia dan 
lingkungan hidup sebagai suatu sistem keseimbangan, maka manusia 
dan industri juga dapat dipandang sebagai suatu interaksi. Interaksi 
yang biimplikasi dapat sama-sama berdampak baik, tetapi bisa juga 
sama-sama berdampak buruk. Oleh karena itu, manusia perlu arif dan 
bijaksana dalam melakukan industri dalam aktivitas ekonominya.

Perkembangan peradaban manusia, telah menghantar manusia 
untuk lebih mendominasi dan memanfaatkan sumber daya lingkungannya 
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sampai kepada era yang disebut dengan era industrialisasi. Hal ini 
merupakan sebuah dinamika yang tak terhindar. 

Industrialisasi, adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi 
yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi 
masyarakat industri. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu 
keadaan di mana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi 
pekerjaan yang makin beragam (spesialisasi), gaji, dan penghasilan 
yang makin tinggi. 

Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi di mana 
perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya 
dengan inovasi iptek. Dalam industrialisasi ada perubahan filosofi 
manusia di mana manusia mengubah pandangan lingkungan 
sosialnya menjadi lebih kepada rasionalitas (tindakan didasarkan atas 
pertimbangan, efisiensi, dan perhitungan. Secara paradigma sosial, tidak 
lagi mengacu kepada moral, emosi, kebiasaan atau tradisi). 

Beberapa faktor yang menjadi acuan modernisasi industri dan 
pengembangan perusahaan, makin hari makin berkembang. Mulai 
dari lingkungan politik dan hukum yang menguntungkan untuk dunia 
industri dan perdagangan, bisa juga dengan sumber daya alam yang 
beragam dan melimpah, dan juga sumber daya manusia yang cenderung 
rendah biaya, memiliki kemampuan dan bisa beradaptasi dengan 
pekerjaannya.

Negara pertama yang melakukan industrialisasi adalah Inggris 
ketika terjadi revolusi industri pada abad ke-18. Pada akhir abad ke-20, 
negara di Asia Timur telah menjadi bagian dunia yang paling banyak 
melakukan industrialisasi. 

Menurut klasifikasi Jean Fourastie, struktur ekonomi terdiri dari 
3 bagian, yakni:

1. Produksi komoditas (pertanian, peternakan, ekploitasi sumber daya 
mineral). 

2. Proses produksi. Adalah proses atau tahapan menghasilkan barang 
untuk dijual. 

3. Industri layanan. Adalah sebuah proses industrialisasi yang 
didasarkan pada perluasan bagian kedua yang kegiatan ekonominya 
didominasi oleh kegiatan bagian pertama.
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Revolusi industri pertama terjadi pada pertengahan abad ke-18 
sampai awal abad ke-19 di daerah Eropa Barat, Amerika Utara, dimulai 
pertama kali di Inggris. Revolusi industri kedua terjadi pada pertengahan 
abad ke-19 setelah penemuan mesin uap, listrik, mesin pembakaran 
dalam (tenaga fosil) dan pembangunan kanal-kanal, rel kereta api 
sampai ke tiang listrik.

a. Industrialisasi di Indonesia

Kalau ada pendapat yang mengatakan industri di Indonesia masih 
rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, maka pendapat itu ada 
benarnya. Tetapi bukanlah karena Indonesia kekurangan modal untuk 
melakukan investasi pada industri dalam negeri, melainkan lebih kepada 
penyerapan barang hasil produksi industri dalam negeri itu yang belum 
optimal. Sebagaimana kita ketahui, pasar Indonesia dikuasai oleh 
produk-produk asing. 

Tampaknya, mekanisme untuk membangkitkan industri di 
Indonesia, melibatkan banyak aspek, terutama aspek strategi dan 
kebijakan. Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai regulator akan 
sangat strategis untuk ke depan. Selain faktor lain seperti sumber daya 
manusia dan lain sebagainya yang secara langsung berpengaruh terhadap 
perindustrian di Indonesia.

b. Faktor Pembangkit Industri Indonesia

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kebangkitan industri di 
Indonesia. Beberapa hal tersebut adalah:

1) Struktur Organisasi
 Dilakukan inovasi dalam jaringan institusi pemerintah 

dan swasta yang melakukan impor. Sebagai pihak yang membawa, 
mengubah, mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi. 
Perubahan mendasar pada struktur organisasi agaknya perlu 
dilakukan jika memang diperlukan. Untuk menentukan perlu 
tidaknya, dilakukan kembali evaluasi dan monitor serta kontrol 
terhadap perjalanan industri saat ini.
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2) Ideologi
 Perlu sikap dalam menentukan pilihan untuk mengembangkan 

suatu teknologi apakah menganut techno-nationalism, techno-
globalism, atau techno-hybrids. 

3) Kepemimpinan dan Politik
 Pemimpin dan elit politik Indonesia harus tegas dan cermat dalam 

mengambil keputusan. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan 
kepercayaan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

c. Faktor Penghambat Industri Indonesia

1) Keterbatasan Teknologi
 Kurangnya perluasan dan penelitian dalam bidang teknologi 

menghambat efektivitas dan kemampuan produksi.
2) Kualitas Sumber Daya Manusia
 Terbatasnya tenaga profesional di Indonesia menjadi penghambat 

untuk mendapatkan dan mengoperasikan alat-alat dengan teknologi 
terbaru.

3) Keterbatasan Dana Pemerintah
 Terbatasnya dana pengembangan teknologi oleh pemerintah untuk 

mengembangkan infrastruktur dalam bidang riset dan teknologi. 
Hal ini juga tidak berdiri sendiri. Ada faktor lain yang secara 
tersembunyi mengakibatkan kondisi keterbatasan ini. Contohnya 
terkait persoalan penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan 
wewenang (korupsi) pejabat pemerintah, dan lain-lain.

4. Dampak Industri

Tentu saja, industrialisasi mempunyai output (hasil) yang sesuai dengan 
selera, keinginan, kebutuhan manusia untuk maksud ekonomis, akan 
tetapi, ada sisi lain berupa impact (dampak) akibat industrialisasi tersebut.

Para ahli sepakat bahwa dampak yang ditimbulkan dari suatu 
industri dalam lingkup industrialisasi, ada yang bersifat positif dan 
ada pula yang negatif. Akan tetapi, sepositif apa pun dampak tersebut 
diterima oleh parsial komunitas manusia, tetap saja mempunyai dampak 
yang negatif pada komunitas yang lain. Apalagi dampak yang dihasilkan 
nyata bersifat negatif.
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Dewata & Danhas (2018) mengemukakan bahwa pencemaran 
tanah dan air oleh polutan berbentuk cair sering terjadi di badan air 
terutama yang disebabkan oleh domestik dan industri. Mekanismenya 
dimulai dari limbah cair industri yang dibuang langsung ke badan air, 
selanjutnya menuju ke berbagai tempat dan terakumulasi di dalam 
tanah. Contoh polutan yang berbahaya dan beracun ini adalah deterjen. 

a. Dampak Umum Industrialisasi

Secara umum, dampak yang ditimbulkan oleh industri, garis besarnya 
dapat berupa:

1) Urbanisasi
 Akibat adanya urbanisasi, menjadi terpusatnya tenaga 

kerja pada pabrik-pabrik di suatu daerah, sehingga daerah 
tersebut berkembang menjadi kota besar. Tentu saja implikasinya 
mempunyai dampak yang menembus dan merembes pada dimensi 
lain, seperti kriminalitas, dan lain-lain.

2) Eksploitasi Tenaga Kerja
 Pekerja harus meninggalkan keluarga agar bisa bekerja di mana 

industri itu berada. Implikasinya pun menembus dimensi lain, 
seperti masalah sosial perkawinan, yang merembes ke persoalan 
hukum.

3) Perubahan pada Struktur Keluarga
 Perubahan struktur sosial berdasarkan pada pola pra-industrialisasi 

di mana suatu keluarga besar cenderung menetap di suatu daerah. 
Setelah industrialisasi keluarga biasanya berpindah-pindah tempat 
dan hanya terdiri dari keluarga inti (orang tua dan anak-anak). 
Keluarga dan anak-anak yang memasuki kedewasaan akan makin 
aktif berpindah-pindah sesuai tempat di mana pekerjaan itu berada.

4) Lingkungan Hidup
 Industrialisasi menimbulkan banyak masalah penyakit. 

Mulai polusi udara, air, dan suara, masalah kemiskinan, alat-alat 
berbahaya, kekurangan gizi. Masalah kesehatan di negara industri 
disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial politik, budaya dan juga 
patogen (mikroorganisme penyebab penyakit).
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 Hal lain yang tak dapat dielakkan, ialah bahwa proses industri 
memanfaatkan bahan mentah/baku dari sumber daya lingkungan. 
Sederhananya ialah industri kertas. Jutaan pohon kayu ditebang 
untuk memenuhi kebutuhan produksi. Selama proses penebangan, 
sudah menimbulkan banyak dampak terhadap lingkungan. Apalagi 
pasca-penebangan di saat mana kondisi tanah berada dalam 
terbuka, tidak adanya cover crop (tanaman penutup).

b. Dampak Industrialisasi di Indonesia

Teknologi memungkinkan negara tropis seperti Indonesia untuk 
memanfaatkan kekayaan hutan untuk meningkatkan devisa negara 
dan pembangunan infrastruktur. Hilangnya hutan di Indonesia berarti 
hilang juga tanaman-tanaman yang memiliki khasiat sebagai obat dan 
juga fauna langka yang hidup di ekosistem hutan tersebut.

Di balik kesuksesan Indonesia dalam pembangunan sebenarnya 
ada kemerosotan dalam cadangan sumber daya alam dan peningkatan 
pencemaran lingkungan. Pada kota-kota yang sedang berkembang 
seperti Gresik, Medan, Jakarta, Surabaya, Bandung, Lhoksumawe, 
bahkan hampir seluruh kota-kota di Pulau Jawa sudah mengalami 
peningkatan suhu udara, walaupun daerah tersebut tidak pesat 
perkembangan industrinya. Ini adalah dampak dari industri dalam 
perspektif ilmu lingkungan.

Pencemaran dapat diklasifikasikan dalam bermacam-macam bentuk 
menurut pola pengelompokannya. Mengelompokkan pecemaran atas 
dasar:

1) Bahan pencemar yang menghasilkan bentuk pencemaran biologis, 
kimiawi, fisik, dan budaya.

2) Pengelompokan menurut medium lingkungan menghasilkan 
bentuk pencemaran udara, air, tanah, makanan, dan sosial.

3) Pengelompokan menurut sifat sumber menghasilkan pencemaran 
dalam bentuk primer dan sekunder.

c. Industri dan Konsekuensinya

Industri merupakan salah satu indikator ekonomi sebuah wilayah. 
Kuantitas sektor industri, akan menjadi parameter sebuah wilayah 
mapan secara ekonomi atau tidak. Di sisi lain, kualitas industri, akan 
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sangat menentukan apakah wilayah tersebut bisa dikatakan berperan 
dalam hal penyehatan dan penyelamatan lingkungannya, atau malah 
sebaliknya. 

Apabila kuantitas industri di sebuah wilayah tidak sehat, 
mengeluarkan limbah sehingga merusak dan mencemari lingkungan, 
sudah barang tentu wilayah tersebut justru berperan dalam hal 
perusakan dan pencemaran lingkungan. Pada keadaan di mana suatu 
industri di satu wilayah mencemari dan merusak lingkungan, maka 
secara kualitas, industri pada wilayah tersebut dikategorikan tidak 
sehat dan tidak ramah lingkungan, walaupun pada awalnya mampu 
meningkatkan skala perekonomian wilayah tersebut, tetapi suatu saat 
perhitungan dilakukan secara akurat, dengan melibatkan komponen 
ekologis yang ada, maka peningkatan sektor ekonomi itu menjadi sia-
sia. Karena apabila dihitung biaya pemulihan lingkungan dan kerugian 
yang ditimbulkannya, lebih besar mengeluarkan biaya daripada biaya 
yang diperolehnya dari hasil kegiatan industri tersebut. 

Sebagaimana diskusi kita terdahulu tentang sumber daya dan 
komponen yang ada pada lingkungan, di mana pada satu lingkungan, 
terdiri dari beberapa komponen, yang secara garis besarnya digolongkan 
atas 2, yakni lingkungan biotik dan abiotik. Pada lingkungan biotik, 
terdapat semua makhluk hidup baik flora, fauna dan jasad renik, tak 
terkecuali, manusia pun merupakan salah satu komponennya. 

Sehingga, penyehatan dan penyelamatan lingkungan, berarti 
menyehatkan dan menyelamatkan manusia. Sementara itu, lingkungan 
abiotik terdiri dari semua komponen yang bukan makhluk hidup atau 
disebut juga dengan benda mati. Dalam kajian toksikologi lingkungan, 
baik itu biotik dan abiotik adalah sumber dan sekaligus media transport 
untuk terjadinya peristiwa keracunan pada manusia. Hal ini sudah kita 
pelajari di Bab 3 Xenobiotik sebagai Bahan Toksin.

5. Limbah Industri

Dalam kajian toksikologi industri ini yang merupakan bagian dari 
toksikologi lingkungan yang sedang kita pelajari maka persoalan 
limbah industri ini lah yang menjadi stressing point bagi kita. Dampak 
industri berupa limbah dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan 
dan pencemaran lingkungan.
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Kerusakan dan pencemaran lingkungan merupakan permasalahan 
total dari persoalan lingkungan hidup. Artinya, tidak hanya hilangnya 
fungsi lingkungan karena diambil oleh manusia (untuk bahan baku 
industri misalnya), tetapi lebih dari itu, terjadinya perubahan fungsi 
lingkungan seperti pencemaran pada air sungai misalnya. Terjadinya 
pencemaran, bisa saja disebabkan sewaktu proses pengambilan bahan 
baku, ataupun sebagai akibat proses industri yang mengubah bahan 
baku menjadi bahan jadi.

Untuk mempermudah kita mencermati persoalan dan alur 
permasalahannya, kita mulai dari menelaah tentang limbah. Di 
mana asumsi dasar bahwa industri akan mengakibatkan limbah pada 
lingkungan. Lingkungan yang kita bicarakan ini ialah wadah di mana 
kita tinggal berdampingan dengan manusia lain, dan makhluk hidup 
lain serta benda mati yang mempunyai fungsi spesifik di dalam sumber 
daya lingkungan tersebut.

a. Pengertian Limbah

Metcalf & Eddy (2004) mendefinisikan limbah merupakan buangan yang 
dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik 
(rumah tangga). Di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai 
jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus (black water), 
dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya (grey water). 

Akan tetapi, pada diskusi kita kali ini, kita akan membicarakan 
tentang limbah industri saja. Sehingga kita bisa menghubungkan 
penalaran bermula dari peradaban manusia, pemanfaatan lingkungan, 
proses industri dan pada gilirannya adalah limbah. Limbah yang 
dihasilkan oleh industri, tidak akan ke mana mana lagi. Dengan kata 
lain, limbah tersebut, kembali masuk ke dalam lingkungan, merusak 
dan mencemari. Dan ini merupakan kajian dari toksikologi lingkungan.

Oleh karena itu, pada diskusi lanjutan nanti kita akan membicarakan 
pengelolaan limbah industri dan menjawab pertanyaan kenapa penting 
dikelola. Dan bagaimanakah hubungannya dengan aktivitas manusia 
seperti dalam lingkup pekerjaan, dalam lingkup tempat tinggal. 

Sampai nanti kita akan menemukenali bagaimana komprehensifnya 
hubungan antara industrialisasi dengan keselamatan dan kesehatan 
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manusia, sehingga dalam bekerja pun, baik di pabrik industri maupun 
di tempat lain, manusia mesti mengedepankan prinsip-prinsip 
keselamatan dan kesehatan lingkungan kerjanya.

b. Pembagian Limbah Menurut Wujudnya

Berdasarkan bentuk/wujud dari limbah, Sugiharto (2001) 
mengelompokkan limbah dalam rangka pengendalian atas:

1) Limbah padat (solid waste) atau dikenal dalam kehidupan sehari-hari 
dengan istilah sampah.

2) Limbah cair (liquid waste), adalah air yang tidak bisa digunakan lagi 
untuk keperluan yang sama.

3) Limbah gas (gas waste) dan partikel. Yaitu gas dan partikel yang 
tidak diharapkan kehadirannya.

Dari pengelompokkan di atas, dapat kita pahami bahwa berdasarkan 
bentuknya, limbah tersebut berada dalam semua bentuk zat. Baik berupa 
padat, cair maupun gas. Sehingga keberadaannya pun sangat lekat dan 
dekat dalam kehidupan manusia. Apalagi yang dihasilkan oleh industri, 
karena sektor industri itupun sudah menjadi bagian dalam kehidupan 
manusia dan penataan ruang wilayah di lingkungan tempat tinggal dan 
beraktivitasnya manusia.

c. Karakteristik Limbah

Karakteristik atau ciri khas limbah sangat penting diketahui dalam 
hal identifikasi serta menentukan pengendaliannya pada lingkungan. 
Kristanto (2005) menentukan karakteristik limbah ini atas 4 ciri, yaitu:

1) berukuran mikro; 
2) dinamis;
3) berdampak luas (penyebarannya);
4) berdampak jangka panjang (antar-generasi).

Dapat diketahui karakteristik atau ciri-ciri spesifik dari limbah, 
yang begitu berbahaya bagi kehidupan manusia dalam satu lingkungan. 
Selain karena ukurannya yang mikro, limbah juga mempunyai dampak 
yang luas dan dalam waktu yang lama.

Limbah industri yang terutama sekali, ialah pencemaran terhadap 
udara. Di mana proses pencemaran udara itu merupakan semua spesies 
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kimia yang dimasukkan atau masuk ke atmosfer yang “bersih” disebut 
kontaminan. Kontaminan pada konsentrasi yang cukup tinggi dapat 
mengakibatkan efek negatif terhadap penerima (receptor). 

Bila ini terjadi, kontaminan tersebut disebut sebagai cemaran 
(pollutant) atau bahan pencemar (Kristanto, 2005; Palar, 2004; Dewata 
& Danhas, 2018). Cemaran udara diklasifikasikan menjadi 2 kategori 
menurut cara cemaran masuk atau dimasukkan ke atmosfer yaitu: (1) 
cemaran primer; dan (2) cemaran sekunder. Cemaran primer adalah 
cemaran yang diemisikan secara langsung dari sumber cemaran. 
Cemaran sekunder adalah cemaran yang terbentuk oleh proses kimia 
di atmosfer.

Sumber cemaran dari aktivitas manusia (antropogenik) adalah 
setiap kendaraan bermotor, fasilitas, pabrik, instalasi atau aktivitas 
yang mengemisikan cemaran udara primer ke atmosfer. Ada 2 kategori 
sumber antropogenik, yaitu sumber tetap (stationery source) seperti: 
pembangkit energi listrik dengan bakar fosil, pabrik, rumah tangga, 
jasa, dan lain-lain; dan sumber bergerak (mobile source) seperti: truk, 
bus, pesawat terbang, dan kereta api.

Lima cemaran primer yang secara total memberikan sumbangan 
lebih dari 90% pencemaran udara global adalah:

1) Karbon monoksida (CO).
2) Nitrogen oksida (NOx)
3) Hidrokarbon (HC).
4) Sulfur Oksida (SOx).
5) Partikulat.

(Metcalf & Eddy, 2004; Kristanto, 2005; Palar, 2004; Dewata & 
Danhas, 2018).

Selain cemaran primer terdapat cemaran sekunder yaitu cemaran 
yang memberikan dampak sekunder terhadap komponen lingkungan 
ataupun cemaran yang dihasilkan akibat transformasi cemaran primer 
menjadi bentuk cemaran yang berbeda. Ada beberapa cemaran sekunder 
yang dapat mengakibatkan dampak penting baik lokal, regional maupun 
global yaitu:
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1) CO2 (karbon monoksida).
2) Cemaran asbut (asap kabut) atau smog (smoke fog).
3) Hujan asam.
4) CFC (Chloro-Fluoro-Carbon/Freon).
5) CH4 (metana).

6. Jenis dan Dampak Limbah Industri terhadap Lingkungan

Sebagaimana yang telah kita kaji sebelumnya, bahwa industri yang 
mempunyai dampak terhadap lingkungannya, yang paling signifikan 
ialah limbah. Akhir-akhir ini, kondisi pencemaran lingkungan yang 
diakibatkan oleh sektor industri berpengaruh besar terhadap kondisi 
pencemaran di Indonesia. 

Kita sangat berharap agar para pelaku industri mulai melakukan 
perbaikan dan pembenahan dalam hal pembuangan limbah sehingga 
kegiatan industri dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Hal 
ini dipengaruhi oleh banyak variabel, mulai dari aturan (aspek legalitas), 
kesadaran lingkungan (environment awareness) dan lain sebagainya.

Secara umum, beberapa industri yang menghasilkan limbah 
terhadap lingkungan dan membuat terjadinya pencemaran dan 
perusakan lingkungan serta membuat adanya senyawa toksin pada 
lingkungan hidup, yaitu:

a. Limbah Industri Pangan

Sektor industri/usaha kecil pangan yang mencemari lingkungan 
antara lain: tahu, tempe, tapioka dan pengolahan ikan (industri hasil 
laut). Limbah usaha kecil pangan dapat menimbulkan masalah dalam 
penanganannya karena mengandung sejumlah besar karbohidrat, 
protein, lemak, garam-garam, mineral, dan sisa-sisa bahan kimia yang 
digunakan dalam pengolahan dan pembersihan. 

Sebagai contohnya limbah industri tahu, tempe, tapioka industri 
hasil laut dan industri pangan lainnya, dapat menimbulkan bau yang 
menyengat dan polusi berat pada air bila pembuangannya tidak diberi 
perlakuan yang tepat.

Air buangan (efluen) atau limbah buangan dari pengolahan pangan 
dengan biological oxygen demand (BOD) tinggi dan mengandung polutan 
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seperti tanah, larutan alkohol, panas dan insektisida. Apabila efluen 
dibuang langsung ke suatu perairan akibatnya mengganggu seluruh 
keseimbangan ekologik dan bahkan dapat menyebabkan kematian ikan 
dan biota perairan lainnya.

b. Limbah Industri Kimia & Bahan Bangunan

Industri kimia seperti alkohol, parfum & minyak pelumas (oli) dalam 
proses pembuatannya membutuhkan air sangat besar, mengakibatkan 
pula besarnya limbah cair yang dikeluarkan ke lingkungan sekitarnya. 
Air limbahnya bersifat mencemari karena di dalamnya terkandung zat 
kimia berbahaya, senyawa organik dan anorganik baik terlarut maupun 
tersuspensi serta senyawa tambahan yang terbentuk selama proses 
permentasi berlangsung.

Industri ini mempunyai limbah cair selain dari proses produksinya 
juga, air sisa pencucian peralatan, limbah padat berupa onggokan 
hasil perasan, endapan Ca SO4, gas berupa uap alkohol. Kategori 
limbah industri ini adalah limbah bahan berbahaya beracun (B3) yang 
mencemari air dan udara.

Gangguan kesehatan akibat bahan kimia toksik dari industri kimia:

1) Keracunan yang akut, yakni keracunan akibat masuknya dosis 
tertentu ke dalam tubuh melalui mulut, kulit, pernapasan dan 
akibatnya dapat dilihat dengan segera, misalnya keracunan H2S, 
Co dalam dosis tinggi. Dapat menimbulkan lemas dan kematian. 
Keracunan fenal dapat menimbulkan sakit perut dan sebagainya.

2) Keracunan kronis, sebagai akibat masuknya zat-zat toksik ke dalam 
tubuh dalam dosis yang kecil, tetapi terus-menerus dan berakumulasi 
dalam tubuh, sehingga efeknya baru terasa dalam jangka panjang 
misalnya keracunan timbal, arsen, raksa, asbes dan sebagainya.

Industri fermentasi seperti alkohol, di samping bisa membahayakan 
pekerja apabila menghirup zat dalam udara selama bekerja apabila tidak 
sesuai dengan threshold limit value (TLV) gas atau uap beracun dari 
industri juga dapat memengaruhi kesehatan masyarakat sekitar.

Dengan demikian, tidak hanya berbahaya dalam kaitannya dengan 
keselamatan dan kesehatan kerja, tetapi juga berspektrum luas untuk 
lingkungan di luar sistem industri internal. 
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Kegiatan lain sektor ini yang mencemari lingkungan adalah industri 
yang menggunakan bahan baku dari barang galian seperti batako putih, 
genteng, batu kapur/gamping dan kerajinan batu bata. Pencemaran 
timbul sebagai akibat dari penggalian yang dilakukan terus-menerus 
sehingga meninggalkan kubah-kubah yang sudah tidak mengandung 
hara sehingga apabila tidak direklamasi tidak dapat ditanami untuk 
ladang pertanian.

c. Limbah Industri Sandang Kulit dan Aneka

Sektor sandang dan kulit seperti pencucian batik, batik printing, 
menyamakan kulit dapat mengakibatkan pencemaran yang berisiko 
tinggi terhadap lingkungan karena dalam  kegiatannya proses pencucian 
terhadap bahan-bahan bakunya memerlukan air sebagai mediumnya 
dalam jumlah yang besar.

Proses ini menimbulkan air buangan (bekas proses) yang besar 
pula, di mana air buangan mengandung sisa-sisa warna, BOD tinggi, 
kadar minyak tinggi dan beracun (mengandung limbah B3 yang tinggi).

d. Limbah Industri Logam & Elektronika

Bahan buangan yang dihasilkan dari industri besi baja seperti mesin 
bubut, cor logam dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Sebagian 
besar bahan pencemarannya berupa debu, asap dan gas yang mengotori 
udara sekitarnya. 

Selain pencemaran udara oleh bahan buangan, kebisingan 
yang ditimbulkan mesin dalam industri baja (logam) mengganggu 
ketenangan sekitarnya. Kadar bahan pencemar yang tinggi dan tingkat 
kebisingan yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan manusia, baik 
yang bekerja dalam pabrik maupun masyarakat sekitar.

Walaupun industri baja/logam tidak menggunakan larutan kimia, 
tetapi industri ini mencemari air karena buangannya dapat mengandung 
minyak pelumas dan asam-asam yang berasal dari proses pickling. Proses 
ini dilakukan adalah untuk membersihkan bahan plat, sedangkan bahan 
buangan padat dapat dimanfaatkan kembali. 

Bahaya dari bahan-bahan pencemar yang mungkin dihasilkan 
dari proses-proses dalam industri besi baja/logam terhadap kesehatan 
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manusia, baik yang bekerja di dalam industri terkait ataupun masyarakat 
sekitar yang berada di lingkungan, yaitu:

1) Debu dapat menyebabkan iritasi, sesak napas. Debu pada udara 
sangat luas penyebarannya dan susah dikendalikan.

2) Kebisingan sangat mengganggu pendengaran, menyempitkan 
pembuluh darah, ketegangan otot, menurunnya kewaspadaan, 
konsentrasi pemikiran dan efisiensi kerja. Kebisingan juga salah 
satu pencemaran udara (Dewata & Danhas, 2018).

3) Karbon monoksida (CO), dapat menyebabkan gangguan serius, 
yang diawali dengan napas pendek dan sakit kepala, berat, 
pusing-pusing pikiran kacau dan melemahkan penglihatan dan 
pendengaran. Bila keracunan berat, dapat mengakibatkan pingsan 
yang bisa diikuti dengan kematian.

4) Karbon dioksida (CO2), dapat mengakibatkan sesak napas, 
kemudian sakit kepala, pusing-pusing, napas pendek, otot lemah, 
mengantuk dan telinganya berdenging.

5) Belerang dioksida (SO2), pada konsentrasi 6-12 ppm dapat 
menyebabkan iritasi pada hidung dan tenggorokan, peradangan 
lensa mata (pada konsentrasi 20 ppm), pembengkakan paru-paru/
celah suara.

6) Minyak pelumas, buangan dapat menghambat proses oksidasi 
biologi dari sistem lingkungan, apabila bahan pencemar dialirkan 
ke sungai, kolam atau sawah dan sebagainya. Kenyataannya hal ini 
masih berlangsung di berbagai tempat di Indonesia.

7) Asap, dapat mengganggu pernapasan, menghalangi pandangan, 
dan bila tercampur dengan gas CO2, SO2, maka akan memberikan 
pengaruh yang membahayakan seperti yang telah diuraikan di atas.

Sebagaimana kita ketahui bahwa keberadaan bahan pencemar 
(polutan) pada lingkungan tak lepas dari keberadaan benda asing 
(xenobiotik) yang berpotensi untuk terjadinya toksin dan toksisitas pada 
makhluk hidup. Hal ini berkaitan dengan banyak aspek salah satunya 
dengan ilmu kependudukan dan sosial. 

Dalam ilmu lingkungan, tidak hanya membahas masalah biotik 
saja. Lingkungan sosial juga merupakan kajian dari ilmu lingkungan. 
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Karena, lingkungan sebagai suatu sistem, maka antar-komponen yang 
ada di dalamnya membentuk suatu keterkaitan yang sangat erat dan 
saling memengaruhi satu sama lain. Terjadinya penurunan kualitas 
sumber daya penduduk dan kesejahteraan yang merupakan masalah 
sosial, juga merupakan bahan kajian dari ilmu lingkungan.

Oleh karena itu, membedah persoalan toksikologi dalam 
lingkungan hidup mesti melibatkan banyak variabel dan komponen, 
yang tidak hanya variabel fisik saja. Melainkan akan bersinggungan 
dengan masalah-masalah sosial, terutama masalah kualitas sumber daya 
manusia meliputi kesehatan dan kesejahteraan. Rendahnya kualitas 
sumber daya manusia secara langsung akan memberikan pilihan pada 
kerusakan lingkungan hidup, sebab di negara berkembang penduduk 
hanya bersandar pada ekonomi yang bersifat ekstraktif. 

Masalah kependudukan juga tak lepas dari kajian dalam 
ilmu lingkungan. Kependudukan berkaitan dengan sumber daya 
manusia dalam lingkungan. Pendekatan pembangunan berwawasan 
kependudukan juga merupakan bahan kajian dalam ilmu lingkungan di 
samping pembangunan berkelanjutan. Kedua model pembangunan itu 
pada dasarnya sama-sama bertumpu pada kesejahteraan antar-generasi 
dengan pelestarian lingkungan. 

Demikian juga halnya dengan toksikologi lingkungan, yang 
menelaah masalah toksin di lingkungan yang berdampak pada manusia, 
tetapi tidak fokus pada dampak itu, melainkan pada sumber, bagaimana 
pemaparannya serta bagaimana mengendalikan racun itu sehingga tidak 
merusak lingkungan hidup dan organisme termasuk manusia yang 
hidup di dalamnya. Sehingga masalah industri menjadi bahan kajian 
yang utama sebagai sumber pencemar pada lingkungan hidup.

Secara skematis pada Gambar 15 di bawah ini akan memperlihatkan 
bagaimana hubungan implikasi antara manusia dengan industrialisasi 
dan pencemaran dan perusakan lingkungan oleh limbah yang dihasilkan 
oleh proses industri. 
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Gambar 15. Hubungan Manusia dan Limbah Industri dalam Lingkungan 
Hidup

Sumber: Dewata, I dan Danhas, Y. 2020

Dapat kita perhatikan bahwa industrialisasi telah menghasilkan 
proses yang masing-masing proses memberikan dampak berupa 
kehadiran limbah. Limbah yang dihasilkan oleh proses industri akan 
ke mana lagi kalau tidak berada pada lingkungan internal (lingkungan 
kerja/mikro) dan lingkungan eksternal (di luar kerja/makro). 

Lingkaran besar di bawah sebagai simbol dari lingkungan hidup. Di 
mana limbah akan masuk ke dalam lingkungan hidup dan selanjutnya 
manusia akan berinteraksi dengan situasi tersebut. 

Persoalan kemudian ialah bahwa lingkungan makro maupun 
lingkungan mikro yang kita bicarakan ini, adalah lingkungan di mana 
manusia hidup dan beraktivitas. Aktivitas yang dilakukan manusia 
seperti aktivitas ekonomi di lingkungan kerja misalnya, akan sangat 
memberi dampak yang signifikan terhadap keselamatan dan kesehatan 
lingkungan kerjanya.

Pada siklus yang tidak dikelola, seperti pada Gambar 15 akan 
lahirlah sumber daya manusia yang tidak produktif dengan persoalan 
yang kompleks terhadap lingkungan yang sudah rusak dan tercemar. 
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Karena lingkungan sudah rusak dan cemar, manusia akan direpotkan 
oleh upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungannya itu sehingga 
merugikan manusia secara ekonomis.

7. Sistem Pengelolaan Limbah (Waste Management System)

Yang dimaksud dengan sistem pengelolaan adalah suatu rangkaian 
kegiatan yang melibatkan banyak komponen dalam rangka menerapkan 
langkah-langkah pengelolaan terhadap limbah, yang salah satu 
kegiatannya adalah teknologi pengolahan. 

Kerugian manusia akibat limbah industri khususnya, bisa saja 
seperti kualitas hidup yang menurun (kesehatan), dan bahkan bisa 
mengakibatkan kematian pada kondisi yang sudah sedemikian parah. 
Sehingga, untuk kesehatan dan keselamatan manusia itu sendiri, segera 
kita punya keyakinan bahwa limbah akibat industri mestilah dikelola.

Pengelolaan limbah industri, tidak selesai dalam satu hari saja 
dan tidak tuntas oleh satu orang atau satu pihak saja. Ia mestilah 
tersistematik dalam suatu kerangka yang komprehensif. Dengan kata 
lain, pengelolaan limbah, berarti kita membicarakan sistem pengelolaan 
limbah (SPL). 

Artinya, di dalamnya terdapat beberapa komponen yang saling 
terkait satu sama lain, yakni:

a. Aspek pendanaan/pembiayaan.
b. Aspek kelembagaan/institusi. Misalnya Dinas Lingkungan Hidup 

dan dinas lain ataupun NGO seperti Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pengembangan Kawasan dan Wahana Liar.

c. Aspek sosial masyarakat. Adanya partisipasi dan kesadaran 
masyarakat.

d. Aspek hukum dan kebijakan. Misalnya Undang-Undang No. 
32/2009 dan aturan lainnya.

e. Aspek teknis. Misalnya pembangunan IPAL dan lain-lain.
 Sumber: Metcalf & Eddy, 2004

Masing-masing aspek membentuk sebuah sistem yang terintegrasi 
dalam perspektif pengelolaan lingkungan hidup. Karena, persoalan 
limbah industri, sebenarnya tidak menjadi persoalan pada industri 
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itu saja, akan tetapi berspektrum terhadap lingkungan di luar industri 
tersebut, sehingga penanganannya pun akan melibatkan segala aspek 
dan komponen apabila pihak industri terkait tidak mengindahkan atau 
tidak mengelola limbah yang dihasilkannya.

Dalam hal aturan dan kebijakan, yang merupakan komponen dari 
aspek hukum, jelas peran pemerintah dalam hal ini sangat signifikan. 
Pemerintah bisa saja mengeluarkan peraturan yang bertujuan untuk 
menjamin sistem pengelolaan limbah pada suatu lingkungan dalam 
satu wilayah administratif berjalan optimal. Tentu saja persoalannya 
terletak pada supremasi hukum.

a. Prinsip Dasar Pengolahan Limbah Industri

Pada prinsipnya, untuk strategi operasional pengolahan dan/atau 
penanganan limbah yang merupakan salah satu komponen sistem 
pengelolaan limbah (SPL), mestilah berpijak pada pengetahuan dasar 
tentang limbah yang akan dikelola. Kajian terhadap limbah, telah 
dimulai seharusnya tatkala suatu industri akan dilaksanakan. 

Beberapa hal yang harus diketahui ialah: 

(1) Jenis limbah yang akan dikelola.
(2) Kuantitas limbah yang akan dikelola.
(3) Karakteristik limbah yang akan diolah.
(4) Sumber limbah yang akan ada.
(5) Dampak limbah terhadap lingkungan dan manusia.
(6) Baku mutu lingkungan.

Apabila 6 komponen di atas sudah diketahui dengan akurat, 
selanjutnya ditentukan langkah pengelolaan terkait dalam hal:

(1) Bagaimana pengolahannya agar buangan akhir nanti, sudah 
memenuhi standar baku mutu lingkungan.

(2) Penyiapan tenaga kerja yang spesialis untuk penanganan limbah 
tersebut. Sering terjadi di lapangan tenaga kerja yang bekerja untuk 
penanganan limbah ini tidak sesuai dengan spesifikasi keilmuan 
mereka.

(3) Memasukkan sistem pengolahan limbah tersebut ke dalam salah 
satu komponen proses industri, terkait pembiayaan, kebijakan dan 
lain-lain dalam internalitas perusahaan.
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(4) Senantiasa melakukan penelitian dan pengembangan untuk recycle, 
reuse dan recovery.

b. Proses Pengolahan Limbah Industri 

Pengolahan limbah industri mutlak diperlukan. Suatu industri yang 
tidak memasukkan komponen pengolahan limbah dalam aktivitas 
produksinya maka secara hukum merupakan tindakan yang dapat 
ditindak. Beberapa proses pengolahan limbah industri diuraikan sebagai 
berikut (Metcalf & Eddy, 2004):

(1) Proses pengolahan secara kimia, yang meliputi: 
(a) Reduksi-oksidasi.
(b) Elektrolisasi.
(c) Netralisasi.
(d) Presipitasi/pengendapan.
(e) Solidifikasi/stabilisasi.
(f) Absorpsi.
(g) Penukaran ion.
(h) Pirolisa.

(2) Proses pengolahan limbah secara fisik yang meliputi: 
(a) Pembersihan gas: elektrostatik presipitator, penyaringan 

partikel, wet scrubbing.
(b) Adsorpsi dengan karbon aktif.
(c) Pemisahan cairan dengan padatan: sentrifugasi, klarifikasi, 

koagulasi, filtrasi, flokulasi, floatasi, sedimentasi, dan thickening.
(d) Penyisihan komponen-komponen yang spesifik: adsorpsi, 

kristalisasi, dialisa, electrodialisa. 
(e) Leaching, reverse osmosis, solvent extraction, dan stripping.

c. Penerapan Sistem Pengolahan Limbah B3

Penerapan sistem pengolahan limbah harus disesuaikan dengan jenis 
dan karakterisasi dari limbah yang akan diolah dengan memperhatikan 
5 hal sebagai berikut: 

(1) Biaya pengolahan relatif murah.
(2) Pengoperasian dan perawatan alat bisa dilaksanakan dengan mudah.
(3) Harga alat murah dan suku cadang mudah didapatkan.
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(4) Keperluan lahan untuk pengolahan limbah relatif kecil.
(5) Bisa mengatasi permasalahan limbah tanpa menimbulkan efek 

samping terhadap lingkungan yang bersifat penumpukan dan 
keberadaan bahan toksin pada lingkungan hidup.

d. Teknologi Pengolahan 

Terdapat banyak metode pengolahan limbah B3 di industri, tiga metode 
yang paling populer di antaranya ialah (1) chemical conditioning; (2) 
solidification/stabilization; dan (3) incineration. Masing-masing diuraikan 
sebagai berikut:

(1) Chemical Conditioning 

Salah satu teknologi pengolahan limbah B3 ialah chemical conditioning. 
Tujuan utama dari chemical conditioning ialah: 

(a) Menstabilkan senyawa-senyawa organik yang terkandung di dalam 
lumpur.

(b) Mereduksi volume dengan mengurangi kandungan air dalam 
lumpur.

(c) Mendestruksi organisme patogen.
(d) Memanfaatkan hasil samping proses chemical conditioning yang masih 

memiliki nilai ekonomi seperti gas methane yang dihasilkan pada 
proses digestion.

(e) Mengkondisikan agar lumpur yang dilepas ke lingkungan dalam 
keadaan aman dan dapat diterima lingkungan. 

Pelaksanaan proses chemical conditioning ini, terdiri dari beberapa 
tahapan yang diuraikan sebagai berikut: 

(a) Concentration Thickening

 Tahapan ini bertujuan untuk mengurangi volume lumpur yang 
akan diolah dengan cara meningkatkan kandungan padatan. Alat 
yang umumnya digunakan pada tahapan ini ialah gravity thickener 
dan solid bowl centrifuge. 

 Tahapan ini pada dasarnya merupakan tahapan awal sebelum limbah 
dikurangi kadar airnya pada tahapan de-watering selanjutnya. Walaupun 
tidak sepopuler gravity thickener dan centrifuge, beberapa unit pengolahan 
limbah menggunakan proses flotation pada tahapan awal ini. 
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(b) Treatment, Stabilization, and Conditioning 
 Tahapan kedua ini bertujuan untuk menstabilkan senyawa organik 

dan menghancurkan patogen. Proses stabilisasi dapat dilakukan 
melalui proses pengkondisian secara kimia, fisika, dan biologi. 
Pengkondisian secara kimia berlangsung dengan adanya proses 
pembentukan ikatan bahan-bahan kimia dengan partikel koloid. 

 Pengkondisian secara fisika berlangsung dengan jalan memisahkan 
bahan-bahan kimia dan koloid dengan cara pencucian dan destruksi. 
Pengkondisian secara biologi berlangsung dengan adanya proses 
destruksi dengan bantuan enzim dan reaksi oksidasi. 

 Proses-proses yang terlibat pada tahapan ini ialah lagooning, anaerobic 
digestion, aerobic digestion, heat treatment, polyelectrolite flocculation, 
chemical conditioning, dan elutriation. 

(c) De-watering and Drying 
 De-watering and drying bertujuan untuk menghilangkan atau 

mengurangi kandungan air dan sekaligus mengurangi volume 
lumpur. Proses yang terlibat pada tahapan ini umumnya ialah 
pengeringan dan filtrasi. Alat yang biasa digunakan adalah drying 
bed, filter press, centrifuge, vacuum filter, dan belt press. 

(d) Disposal

 Disposal ialah proses pembuangan akhir limbah B3. Beberapa 
proses yang terjadi sebelum limbah B3 dibuang ialah pyrolysis, wet 
air oxidation, dan composting. Tempat pembuangan akhir limbah B3 
umumnya ialah sanitary landfill, crop land, atau injection well. 

(2) Solidification/Stabilization

Di samping chemical conditioning, teknologi solidification/stabilization juga 
dapat diterapkan untuk mengolah limbah B3. Secara umum stabilisasi 
dapat didefinisikan sebagai proses pencampuran limbah dengan bahan 
tambahan (aditif) dengan tujuan menurunkan laju migrasi bahan 
pencemar dari limbah serta untuk mengurangi toksisitas limbah tersebut. 

Sedangkan solidifikasi didefinisikan sebagai proses pemadatan 
suatu bahan berbahaya dengan penambahan aditif. Kedua proses 
tersebut sering kali terkait sehingga sering dianggap mempunyai arti 
yang sama. 
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Proses solidifikasi/stabilisasi berdasarkan mekanismenya dapat 
dibagi menjadi 6 golongan, yaitu: 

(a) Macroencapsulation, yaitu proses di mana bahan berbahaya dalam 
limbah dibungkus dalam matriks struktur yang besar.

(b) Microencapsulation, yaitu proses yang mirip macroencapsulation, tetapi 
bahan pencemar terbungkus secara fisik dalam struktur kristal pada 
tingkat mikroskopik. 

(c) Precipitation. 
(d) Adsorpsi, yaitu proses di mana bahan pencemar diikat secara 

elektrokimia pada bahan pemadat melalui mekanisme adsorpsi. 
(e) Absorbsi, yaitu proses solidifikasi bahan pencemar dengan 

menyerapkannya ke bahan padat. 
(f) Detoxification, yaitu proses mengubah suatu senyawa beracun 

menjadi senyawa lain yang tingkat toksisitasnya lebih rendah atau 
bahkan hilang sama sekali.

Teknologi solidikasi/stabilisasi umumnya menggunakan semen, 
kapur Ca(OH)2, dan bahan termoplastik. Metoda yang diterapkan di 
lapangan ialah metoda in-drum mixing, in-situ mixing, dan plant mixing. 

(3)  Incineration

Teknologi pembakaran (incineration) adalah alternatif yang menarik 
dalam teknologi pengolahan limbah. Insinerasi mengurangi volume dan 
massa limbah hingga sekitar 90% (volume) dan 75% (berat). Teknologi 
ini sebenarnya bukan solusi final dari sistem pengolahan limbah padat 
karena pada dasarnya hanya memindahkan limbah dari bentuk padat 
yang kasat mata ke bentuk gas yang tidak kasat mata. 

Proses insinerasi menghasilkan energi dalam bentuk panas. Namun, 
insinerasi memiliki beberapa kelebihan di mana sebagian besar dari 
komponen limbah B3 dapat dihancurkan dan limbah berkurang dengan 
cepat. Selain itu, insinerasi memerlukan lahan yang relatif kecil. 

Aspek penting dalam sistem insinerasi adalah nilai kandungan 
energi (heating value) limbah. Selain menentukan kemampuan dalam 
mempertahankan berlangsungnya proses pembakaran, heating value 
juga menentukan banyaknya energi yang dapat diperoleh dari sistem 
insinerasi. Jenis insinerator yang paling umum diterapkan untuk 
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membakar limbah padat B3 ialah rotary kiln, multiple hearth, fluidized 
bed, open pit, single chamber, multiple chamber, aqueous waste injection, dan 
starved air unit. 

Dari semua jenis insinerator tersebut, rotary kiln mempunyai 
kelebihan karena alat tersebut dapat mengolah limbah padat, cair, dan 
gas secara simultan. Sering di lapangan hal ini tidak digunakan karena 
biaya yang relatif mahal.

Apabila di setiap rangkaian pengolahan limbah yang ada, baik 
di tingkat industri maka limbah yang sudah diolah dan kemudian 
bercampur dengan komponen lingkungan hidup tidak akan 
menyebabkan pencemaran lingkungan. Ini akan terjadi apabila limbah 
yang diolah tidak melampaui batas baku mutu lingkungan hidup. 

Kondisi lingkungan kita akan makin buruk sekali, karena laju 
kuantitas limbah berbanding lurus dengan perkembangan jumlah 
industri. Tetapi kondisi inipun bisa menjadi tidak buruk apabila 
dilakukan upaya pengendalian pencemaran yang dalam hal ini berupa 
tindakan pengelolaan limbah di industri itu sendiri (Dewata & Danhas, 
2018). 

e. Proses dan Limbah Industri Karet

Pada industri karet, terdapat beberapa tahapan proses. Masing-masing 
tahapan proses perlu dicermati, karena akan melihat jenis dan karakter 
limbah yang akan dihasilkannya. Selanjutnya, setelah diketahui jenis dan 
karakter limbah yang ada, segera dapat ditentukan langkah pengolahan 
dan penanganannya. 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, pada proses produksi karet 
(crumb rubber) terdapat beberapa tahapan yakni:

1)  Persiapan dan penyortiran bahan olah.
2)  Pembersihan tahap 1.
3)  Pembersihan tahap 2.
4)  Pencampuran (blending). 
5)  Penggilingan.
6)  Pengeringan alami.
7)  Peremahan.
8)  Pengeringan tahap 2.
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9) Penimbangan. 
10) Pengempasan. 
11) Pengemasan. 

Setiap tahapan akan mengeluarkan limbah proses. Oleh karena 
itu, masing-masing tahapan harus memperhatikan pula pengelolaan 
limbahnya. Hal ini akan menentukan keberadaan toksin pada lingkungan. 

f. Proses dan Limbah Industri Gula

Selain industri karet di atas, contoh lain adalah pada industri gula. 
Industri gula terdiri atas 2 proses yang berbeda. Yaitu proses gula tebu 
kasar dan pemurnian gula tebu. Dari hasil penelitian Dewata & Danhas 
(2018) di tanah air kedua proses tersebut terjadi pada satu tempat atau 
pada satu pabrik.

Pada proses gula tebu kasar terdapat rangkaian proses kegiatan 
yang meliputi:

 Pencucian
 Pemerasan nira
 Penjernihan
 Penyaringan
 Penguapan
 Kristalisasi

Masing-masing tahapan proses menghasilkan limbah berupa 
limbah cair dan padat. Sumber utama limbah pada proses industri gula 
adalah air pendingin dari kondensor barometrik. Gula yang terbawa 
uap dari evaporator akan masuk ke dalam air pendingin. Air pendingin 
ini merupakan 90% dari penggunaan air, tetapi BOD-nya rendah yaitu 
sampai pada 500 mg/liter. 

Air dari proses pencucian pada penghilangan warna, pencucian 
endapan saringan, tekan, dan air cuci lantai dan alat mempunyai laju 
alir yang lebih rendah, akan tetapi BOD-nya tinggi (sampai pada 6.000 
mg/liter). Air ini mengandung padatan suspensi dan kadar organik 
(Dewata & Danhas, 2018).

Untuk menghindari terjadinya limbah masuk ke dalam lingkungan 
hidup maka hal yang harus dilakukan adalah menjamin tidak adanya 
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kebocoran dalam proses, dan mengembangkan metode recycle sehingga 
air pencucian dapat digunakan kembali ke dalam proses.

8. Bahan Toksin Penyebab Penyakit dari Industri

Dampak aktivitas pada industri tidak hanya terjadi pada manusia di 
sekitar lingkungan industri, tetapi juga pada pekerja yang bekerja 
dan berada di dalam lingkungan industri tersebut. Hal yang paling 
membahayakan adalah pada pabrik farmasi misalnya. Terjadinya 
kebocoran bahan toksin yang menyebabkan penyakit pada pekerja, bisa 
menular pada orang-orang di sekitarnya dengan cepat.

Suma’mur (2000) mengemukakan bahwa beberapa faktor yang 
menentukan toksisitas dari bahan kimia di dunia industri ini, sebagai 
berikut.

a. Sifat Fisik Bahan yang Digunakan
(1) Bentuk atau wujud gas sangat menentukan toksisitas bahan 

toksin di lingkungan. Wujud ini tidak berbentuk sendiri, 
melainkan berdifusi atau mengisi ruang tertutup pada kondisi 
normal. Tingkat wujud gas bisa berubah menjadi cair atau 
padat dengan perlakuan mendinginkan suhu atau menaikkan 
tekanan. 

(2) Berbentuk uap. Uap ini adalah bentuk gas dari zat-zat yang 
dalam keadaan biasa berbentuk padat atau cair. 

(3) Debu. Bentuk debu ini adalah berupa partikel dari zat 
padat melalui proses alami ataupun proses buatan seperti 
penghancuran, peleburan dan lain sebagainya.

(4) Asap. Merupakan partikel dari zat karbon yang ukurannya 
kecil dari 0,5 mikron. Asap terbentuk akibat pembakaran yang 
sempurna terhadap zat yang mengandung unsur karbon.

(5) Fume. Merupakan bentuk partikel padat yang terjadi karena 
kondensasi zat yang berbentuk gas.

(6) Kabut. Merupakan titik cairan paling halus dalam udara. Kabut 
terjadi akibat kondensasi uap atau dari pemecahan zat cair 
menjadi tingkat dispersi dengan cara foaming atau splashing. 
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b. Sifat Kimia
Faktor yang memengaruhi dari sifat kimia ini adalah:
(1) Jenis persenyawaan
(2) Besar molekul
(3) Konsentrasi
(4) Derajat kelarutan dan zat pelarut

c. Entri Portal
 Secara umum terjadinya imisi atau masuknya zat asing ke dalam 

manusia adalah:
(1) Saluran pernapasan
(2) Saluran pencernaan
(3) Kulit

d. Faktor Manusia
 Seperti telah disebutkan pada Bab 5 terdahulu, hal yang 

memengaruhi faktor toksisitas, maka hal itu pun berlaku untuk 
toksin yang disebabkan oleh industri. Yaitu:
(1) Usia
(2) Derajat kesehatan tubuh
(3) Toleransi tubuh
(4) Habituasi (penyesuaian atau adaptasi)
(5) Jenis kelamin
(6) Dan lain-lain

9. Ekologi Industri sebagai Solusi

Allenby (2006) menjelaskan bahwa ekologi industri merupakan salah 
satu dari sejumlah bidang studi baru, seperti ‘kimia hijau’ atau ‘ekonomi 
ekologi’. Tetapi ilmu ini telah berkembang dan menjangkau berbagai 
disiplin ilmu, baik dalam nama maupun substansi. Secara substansial 
dalam konsep pembangunan berkelanjutan, ekologi industri merupakan 
salah satu pendekatan yang utama yang memuat prinsip ekonomi 
lingkungan dan industri hijau. 

Ekologi industri adalah suatu pendekatan sistem yang 
menginteraksikan antara sistem ekologis dengan industri, mempelajari 
aliran material dan energi serta transportasinya, berorientasi pada masa 
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depan, suatu perubahan dari proses linier ke proses siklus, menekankan 
keharmonisan yang mengintegrasikan aktivitas industri dalam sistem 
ekologi dan memiliki gagasan untuk membuat sistem industri menjadi 
lebih efisien serta berkelanjutan secara alami.

Ekologi industri merupakan suatu pendekatan manajemen 
lingkungan di mana suatu sistem industri tidak dilihat secara terpisah 
dengan sistem sekelilingnya, tetapi merupakan bagian utuh yang saling 
mendukung dalam rangka mengoptimalkan siklus material ketika 
suatu bahan baku diproses menjadi produk. Dalam hal ini jelas bahwa 
memandang industri di dalam lingkungan bukanlah sebagai bagian yang 
terpisah, tetapi antara industri dan lingkungan itu merupakan suatu 
sistem utuh dan terintegrasi.

Dengan demikian, solusi yang paling bisa mengendalikan 
toksikologi industri ini adalah konsep ekologi industri ini. Karena, 
di dalam ekologi industri, ditegaskan bahwa industri adalah suatu 
sistem yang digunakan untuk mengelola aliran energi atau material 
sehingga diperoleh efisiensi yang tinggi dan menghasilkan sedikit 
polusi. Di dalam ekologi industri yang menjadi dasar utamanya adalah 
“metabolisme industri”.

Istilah metabolisme merupakan keseluruhan aliran material dan 
energi yang ada dalam sistem industri. Di sini sudah digunakan pula 
kata sistem industri, yang berarti industri tidak dipandang sebagai satu 
unit entitas dan proses, melainkan merupakan sebuah sistem.

a. Konsep Ekologi Industri

Berdasarkan pada tinjauan keilmuan, dapat diuraikan beberapa konsep 
yang ada di dalam ekologi industri. Konsep inilah yang dapat secara 
tegas membedakan ekologi industri dengan ilmu-ilmu lain. Konsep 
tersebut berupa:

(1) Analisis sistem (system analysis).
(2) Transformasi dan aliran material dan energi.
(3) Pendekatan multidisipliner (multidisciplinary approach).
(4) Analogi pada sistem keseimbangan ekosistem alamiah.
(5) Bergerak dari sistem linear (terbuka) menuju ke sistem siklus 

(tertutup).



BAB 6|| Toksikologi Pestisida dan IndustriToksikologi Lingkungan122

Secara mendasar hal ini bisa dipelajari pada ekologi industri sebagai 
salah satu cabang ilmu yang telah berkembang pesat. Tetapi pesatnya 
perkembangan ilmu itu, tidak disertai dengan fakta di lapangan, 
terutama pada negara-negara yang berkembang.

Tetapi secara ringkas konsep ini perlu diketahui dan bagaimana 
penerapan 5 konsep di atas dalam tipe-tipe ekologi industri. Tipe-tipe 
ekologi industri ini adalah salah satu bagian dari bagaimana ekologi 
industri menerapkan suatu prinsip simbiosis metabolisme industri 
menjadi satu keseimbangan dalam sistem lingkungan.

b. Tipe Ekologi Industri

Dalam kajian ilmu yang fokus pada ekologi industri maka akan didalami 
bagaimana tipe-tipe yang ada pada industri. Secara garis besar, di sini 
kita akan menyajikan bahwa tipe ekologi industri itu terdiri atas 3 tipe. 
Masing-masing tipe memiliki spesifikasi tertentu menurut limbah dan 
input atau bagaimana sebaran materi dan energi yang terjadi. 

Pada tipe I terjadi peristiwa di mana masuknya sumber daya dan 
energi yang tidak terbatas pada suatu ekosistem. Selanjutnya ekosistem 
akan melepaskan pula limbah ke dalam lingkungan luarnya. Pada 
peristiwa ini, terjadi proses aliran masuk dan keluar secara linear. 

Kenapa Demikian? 

Karena tipe I ini terdiri atas satu komponen ekosistem. Perhatikan 
Gambar 16.

 
 

I OPROSES INDUSTRI

Gambar 16. Ekologi Tipe I: Aliran Materi dan Energi Secara Linear
Sumber: Dewata, I dan Danhas, Y. 2020

Pada Gambar 16 terlihat panah masuk dengan simbol I yang 
diartikan sebagai inputs ke dalam suatu proses industri. Input berupa 
sumber daya dan energi akan dikeluarkan lagi dengan simbol O (outputs). 

O
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Secara mendasar hal ini bisa dipelajari pada ekologi industri sebagai 
salah satu cabang ilmu yang telah berkembang pesat. Tetapi pesatnya 
perkembangan ilmu itu, tidak disertai dengan fakta di lapangan, 
terutama pada negara-negara yang berkembang.

Tetapi secara ringkas konsep ini perlu diketahui dan bagaimana 
penerapan 5 konsep di atas dalam tipe-tipe ekologi industri. Tipe-tipe 
ekologi industri ini adalah salah satu bagian dari bagaimana ekologi 
industri menerapkan suatu prinsip simbiosis metabolisme industri 
menjadi satu keseimbangan dalam sistem lingkungan.
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Dalam kajian ilmu yang fokus pada ekologi industri maka akan didalami 
bagaimana tipe-tipe yang ada pada industri. Secara garis besar, di sini 
kita akan menyajikan bahwa tipe ekologi industri itu terdiri atas 3 tipe. 
Masing-masing tipe memiliki spesifikasi tertentu menurut limbah dan 
input atau bagaimana sebaran materi dan energi yang terjadi. 

Pada tipe I terjadi peristiwa di mana masuknya sumber daya dan 
energi yang tidak terbatas pada suatu ekosistem. Selanjutnya ekosistem 
akan melepaskan pula limbah ke dalam lingkungan luarnya. Pada 
peristiwa ini, terjadi proses aliran masuk dan keluar secara linear. 

Kenapa Demikian? 

Karena tipe I ini terdiri atas satu komponen ekosistem. Perhatikan 
Gambar 16.

 
 

I OPROSES INDUSTRI

Gambar 16. Ekologi Tipe I: Aliran Materi dan Energi Secara Linear
Sumber: Dewata, I dan Danhas, Y. 2020

Pada Gambar 16 terlihat panah masuk dengan simbol I yang 
diartikan sebagai inputs ke dalam suatu proses industri. Input berupa 
sumber daya dan energi akan dikeluarkan lagi dengan simbol O (outputs). 

O

Ekologi industri memandang proses industri adalah sebuah ekosistem. 
Makanya lingkaran yang bertulisan proses industri dianggap sebagai 
sebuah ekosistem. 

Dalam tipe I ini belum terjadi metabolisme industri yang 
dimanfaatkan secara simbiosis oleh ekosistem atau industri yang 
lainnya. Sehingga metabolisme industri atau keluaran hasil proses 
industri dibuang ke luar eksosistem. Pembuangan inilah yang masuk 
ke dalam ekosistem lingkungan luarnya. Lingkungan luar dari industri 
itu adalah lingkungan hidup dalam artian pembahasan kita ini.

Pada tipologi II tidak lagi demikian. Aliran sumber daya dan energi 
yang terjadi tidak merupakan linear dan juga belum berupa siklus yang 
sempurna. Jika telah sempurna maka ia akan menjadi tipe III.

Tipe II ini disebut telah terjadi sistem quasi siklus. Di mana sumber 
daya (materi) dan energi yang tidak terbatas masuk sebagai inputs bagi 
suatu ekosistem. Sementara itu, limbah yang dikeluarkannya, atau 
yang masuk ke dalam lingkungan luarnya sudah berada dalam jumlah 
yang terbatas. Artinya sudah terjadi pembatasan limbah yang masuk ke 
dalam lingkungan hidup, karena telah menerapkan materi dan energi 
yang bukan merupakan linear lagi di dalam proses industrialisasi.

Berhasilnya limbah dikeluarkan secara terbatas ini karena adanya 
upaya keseimbangan ekosistem dalam industri. Hal ini terjadi karena 
adanya simbiosis metabolisme. Simbiosis mutualisme merupakan 
prinsip dalam keseimbangan ekologis. Prinsip itu pula lah yang diadopsi 
oleh industri. Sehingga disebut ekologi industri yang berarti menerapkan 
prinsip-prinsip ekologis ke dalam dunia industri. Bagaimana tipe II 
bekerja, secara dapat kita lihat dan dibedakan dengan tipe I dengan 
jelas, pada Gambar 17.
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Gambar 17. Ekologi Tipe II: Aliran Materi Secara Quashi Siklus
Sumber: Dewata, I dan Danhas, Y. 2020

Pada Gambar 17 terlihat telah terjadinya jumlah limbah (keluaran) 
yang sudah terbatas. Hal ini dapat terjadi karena telah dimanfaatkan 
sebagian dalam siklus pada ekosistem I, II dan III yang tampak pada 
lingkaran di tengah. Terlihat tipe II ini adalah kesempurnaan dari 
tipe I yang masih linear. Memang konsep ekologi industri demikian 
adanya. Itu adalah tujuan yang hendak dicapai secara ideal, untuk selalu 
meningkatkan level tipe.

Ekologi industri tipe II ini, komponen ekosistem sudah lebih dari 
satu, dan melakukan interaksi satu sama lain dalam hal pemanfaatan 
dan berperan seimbang dalam siklus materi dan energi. Tetapi karena 
jumlah komponen industri yang bisa dipandang sebagai komponen 
lingkungan hidup ini masih belum banyak maka keseimbangan materi 
dan energi belum sempurna terlaksana.

Selanjutnya pada ekologi industri tipe III, berbeda pada tipe II dan I. 
Dalam hal ini, sudah terbentuk siklus sempurna keseimbangan material 
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di dalamnya. Hal ini dimungkinkan karena kematangan dari interaksi 
yang berangkat dari tipe II sebelumnya. Sehingga sudah tidak ada lagi 
limbah yang dibuang ke luar sistem. Tetapi tetap memanfaatkan energi 
dari luar sistemnnya. Perhatikan Gambar 18 di bawah ini.

Gambar 18. Ekologi Tipe III: Aliran Materi dan Energi Secara Siklus
Sumber: Dewata, I dan Danhas, Y. 2020

Pada Gambar 18 dapat dijelaskan bagaimana “limbah” dari suatu 
industri tidak akan masuk ke dalam lingkungan hidup. Karena telah 
terbentuk satu ekosistem industri yang mengadopsi keseimbangan 
ekosistem di alam. 

c. Prinsip Ekologi Industri

Prinsip dapat dimaknai sebagai dasar. Artinya suatu yang mendasari 
sehingga apa yang terbentuk padanya sesuai dengan yang dimaksudkan. 
Dengan demikian, prinsip ekologi industri berarti apa saja yang 
mendasari sehingga ekologi industri dapat tegak dan berdiri sesuai 
dengan asumsi dan definisinya.

Dalam ekologi industri, terdapatlah prinsip yang merupakan sintesa 
dari prinsip ekologi dengan ruang lingkup industri, baik proses, maupun 
tujuan serta dampaknya. Artinya suatu industri yang dibangun dan 
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dikembangkan telah dapat dikatakan sesuai dengan prinsip ekologi 
industri, maka di sistem industri tersebut terdapat 4 (empat) prinsip, 
yaitu:

(1) ekosistem industri; 
(2) berkelanjutan; 
(3) efisiensi; dan 
(4) ramah lingkungan. 

Keempat prinsip tersebut terwujud dalam suatu ekosistem industri 
yang bersih atau bisa disebut industri hijau. Di mana tidak ada limbah 
yang dibuang ke dalam lingkungan hidup karena semua limbah 
membentuk siklus dalam sistem industri tersebut.

Gambar 19. Siklus Materi dan Energi pada Ekologi Industri
Sumber: https://4.bp.blogspot.com/-gXGdUHi2Yvs/Vvuz5K4-

Pada Gambar 19 melambangkan siklus materi dan energi yang 
terjadi di alam. Terlihat simbiosis metabolisme dari industri pertama 
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(di atas pada gambar) yang menghasilkan limbah dan dijadikan input 
bagi industri kedua (secondary production di bagian tengah pada gambar). 
Konsumen akan menghasilkan limbah dan dibuang ke lingkungan dalam 
kondisi minimal yang dijadikan kembali oleh industri sebagai bahan 
bakunya. Demikianlah proses itu terus-menerus dan membentuk siklus 
keseimbangan.

d. Kendala Ekologi Industri di Indonesia

Di Indonesia dan negara berkembang lainnya, ekologi industri masih 
sulit diterapkan. Bisa dikatakan belum ada sistem ekologi industri yang 
telah benar-benar menerapkan konsep dan prinsip ekologis. Memang 
upaya ke arah itu sudah dimulai dari wacana dan aturan yang ada, tetapi 
secara fakta hal itu belum terwujud.

Hal ini berhubungan dengan karakteristik industri dan kebijakan 
yang ada, yang tidak mendukung atau men-support untuk terjadinya 
kawasan ekologi industri tersebut. Yang ada memang ada zona untuk 
industri, tetapi antara satu industri dengan industri yang lain tidak 
terjadi keseimbangan materi dan energi. 

Pada satu kawasan industri yang ada, industri A tetap ekstraktif 
misalnya mengambil bahan baku dari alam. Selanjutnya industri B tidak 
mengambil input dari hasil buangan limbah industri pertama. Sehingga 
kawasan industri itu, hanya soal lokasi saja atau zona. Tetapi belum 
menciptakan keseimbangan materi dan energi.

Hal ini belum terjadi atau tidak terjadi karena:

(1) Adanya commom property dan public goods.

(2) Sumber daya alam yang masih melimpah dan disubsidi pemerintah.
(3) Bahan baku lebih murah dibandingkan dengan proses daur ulang 

bahan.
(4) Pembuangan limbah atau polusi masih kurang diawasi secara ketat.
(5) Kurangnya perhatian masyarakat konsumen pada dampak negatif 

proses produksi terhadap lingkungan.

Common property dan public goods adalah barang milik bersama atau 
tidak property rights. Perbedaan antara common property dan public goods 
adalah kalau pada common property apabila barang yang dimanfaatkan 
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oleh seseorang tidak akan merugikan atau mengurangi orang lain 
mendapatkannya. Contohnya cahaya matahari. Sedangkan public 
goods tidak demikian. Seseorang yang mengambil barang alam akan 
mengakibatkan orang lain berkurang untuk mendapatkannya pula. 
Contohnya pasir di pantai, batu di sungai dan lain sebagainya. 

Dengan adanya sifat barang kepemilikan bersama (common property) 
dan barang umum (public goods) ini akan mempermudah seseorang atau 
kelompok dalam mengambil sumber daya alam tanpa aturan. Aturan 
yang dimaksud adalah aturan untuk pelestarian lingkungan atau aspek 
pembiayaan untuk biaya konservasi sumber daya alam tersebut.

Kajian terhadap eksploitasi sumber daya lingkungan yang 
mengakibatkan terjadinya kerusakan ini dipelajari dalam ekonomi 
lingkungan. Ekonomi lingkungan menjelaskan bagaimana keseimbangan 
antara ekologis dan ekonomis yang berkesinambungan dalam konsep 
pembangunan berkelanjutan. 
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A. Penjelasan tentang Logam

1. Pengertian Logam dan Metal

Istilah logam atau metal dalam KBBI (2020) adalah barang tambang, 
biasanya berupa bahan dasar berat dan padat, mempunyai sifat 
tertentu, berkilau, dapat dibengkokkan, dapat ditempa dan dilebur 
dengan menggunakan panas api dan listrik, merupakan mineral yang 
tidak tembus pandang, dapat menjadi penghantar panas dan listrik. 
Sedangkan logam berat adalah logam yang dapat membahayakan 
lingkungan dalam jangka panjang seperti kadmium (Cd), kobalt (Co), 
kromium (Cr), tembaga (Cu), nikel (Ni), merkuri (Hg), timbal (Pb), 
dan sng (Zn). 

Dalam bahasa Inggris, logam dan metal mempunyai arti yang sama 
(Webster’s New Collegiate Dictionary, 1980). Dengan demikian, istilah 
logam yang dimaksudkan dalam buku ini sama dengan istilah metal 
pada literatur lain. 

2. Karakteristik Logam

Lee dan Orden (1965) menyatakan ciri logam sebagai bahan kimia 
yang keras, memiliki kekuatan yang dapat diregangkan, elastis dan 
dapat ditempa dan dibengkokkan. Selain itu logam memiliki daya tarik 
elektron, dan menghantarkan listrik dan panas. Apabila logam bereaksi 
dengan non-logam maka akan membentuk senyawa ionik yang relatif 
rendah.

TOKSIKOLOGI LOGAM

BAB

7
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Logam berbeda dengan senyawa beracun lainnya karena logam tidak 
dapat disintesa atau dimusnahkan di dalam tubuh manusia. Banyak 
jenis logam yang sangat berbahaya bahkan mematikan bila dikonsumsi 
melebihi dari standar kebutuhan manusia. Logam-logam ini masuk ke 
dalam tubuh manusia melalui udara yang kita hirup, air minum dan 
makanan atau juga melalui proses penguraian senyawa-senyawa yang 
mengandung logam. Namun demikian, terdapat juga banyak jenis logam 
yang sangat dibutuhkan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan 
manusia meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit. Jenis-jenis logam 
tersebut biasanya ditambahkan dalam bentuk vitamin atau bahan 
tambahan pangan (Sembel, 2015).

3. Kelompok Logam 

Para ahli telah melakukan beberapa penelitian terhadap logam sejak 
dahulu kala. Salah satunya adalah pengelompokkan logam berdasarkan 
karakteristik tertentu. Tujuannya adalah untuk mempermudah 
memahami sifat dan jenis logam tertentu dalam mengindentifikasi 
toksisitas dan dalam menentukan langkah pengendaliannya. 

a. Logam Berat dan Ringan

Pada tahun 1817 Gmelin telah melakukan pengelompokkan elemen 
atau zat menjadi 2 (dua) berupa logam dan nonlogam. Selanjutnya 
elemen yang logam dibagi atas 2 (dua) kelompok, yaitu (1) logam berat 
(heavy metals) dan logam ringan (light metals). Logam ringan memiliki 
densitias 0,860–5,0 gr/cm3 sedangkan logam berat 5,308–22.000 gr/
cm.3 (Habashy, 2009).

Selanjutnya Kumar dan Abbas (2013) mengemukakan logam 
berat adalah arsenik, tembaga, seng, besi dan mangan. Kesemua 
logam tersebut secara alami terkandung dalam air minum dan dapat 
membahayakan kesehatan manusia apabila kadarnya tinggi dari yang 
sekadar dibutuhkan oleh tubuh. Logam berat adalah semua logam 
(metalloid) yang berhubungan dengan masalah lingkungan. 

Sembel (2015) mencatat beberapa kriteria untuk mendefinisikan 
logam berat adalah densitas, berat atom, nomor atom atau posisinya 
dalam sistem periodik. Salah satu definisi logam berat yang diusulkan 
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menyatakan bahwa logam berat adalah semua logam dalam kelompok 
3 sampai 16 yaitu dalam periode 4 atau lebih, namun belum diterima 
secara umum. Hal ini berarti logam yang memiliki ciri selain yang di 
atas tergolong ke dalam logam ringan. 

Meskipun berilium dan aluminium termasuk logam ringan, 
terkadang digolongkan sebagai logam berat. Hal ini karena kandungan 
toksisitasnya yang tinggi (Volesky, 2000; Park, 2013). Toksisitas kedua 
jenis logam ini, dilaporkan oleh Cooper & Harrison (2009); Saxena dan 
Misra (2010) bahwa berilium menyebabkan kelainan paru-paru dan 
jantung bahkan dapat mengakibatkan kematian. Sedangkan aluminium 
merupakan inhibitor pertumbuhan pada tanah yang bersifat asam. 
Inhibitor adalah zat menghambat atau menurunkan laju reaksi kimia.

b. Logam Aktif dan Nonaktif

Lee dan Olden (1965) membagi logam atas 2 (dua) berupa logam aktif 
dan logam nonaktif. Menurutnya, logam aktif adalah elemen-elemen 
litium, sodium, potassium, rubidium, sessium, kalsium, strontium 
dan bariun. Jadi logam-logam aktif ini termasuk semua logam alkali 
dan semua logam alkalin bumi (kelompok II dalam sistem periodik) 
kecuali magnesium dan berkelium. Dengan demikian, unsur logam di 
luar kelompok di atas, adalah logam nonaktif. 

Logam-logam aktif dan logam berat, biasanya ditemukan secara 
alami di alam, pada tanah dan batu-batuan. Konsentrasinya makin 
meningkat seiring adanya aktivitas manusia yang merusak dan 
mencemari lingkungan berupa kegiatan pertambangan emas, batu bara 
dan mineral/bahan tambang.

c. Logam Penting, Esensial, Beracun dan Beracun Minor

Goyer (1986) membagi logam-logam beracun dalam 4 (empat) 
kelompok, yaitu:

1) Logam-logam penting (major metal) yang menyebabkan pengaruh 
ganda (multiple effect), seperti arsenik, berkelium, kadmium, 
kromium, timbal, merkuri, nikel.

2) Logam-logam esensial, tetapi berpotensi menyebabkan keracunan 
seperti tembaga, mangan, molibdenum, selenium, seng.
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3) Logam-logam beracun yang berhubungan dengan terapi medis. 
Seperti aluminium, bismuth, gallium, emas, litium, platinum.

4) Logam-logam yang beracun minor (minor metals) seperti antimoni, 
barium, indium, perak, timah, uranium, vanadium.

B. Logam Penting

1. Arsenik

Arsen atau ditulis pada literatur lain sebagai arsenik, atau arsenikum 
adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol “As” 
dengan nomor atom 33. Arsen merupakan bahan metaloid yang terkenal 
beracun dan memiliki tiga bentuk alotropik; yaitu (1) kuning; (2) hitam; 
dan (3) abu-abu. Arsenik dan senyawa arsenik lainnya digunakan 
dalam bahan pestisida, herbisida, insektisida, dan dalam berbagai alioy 
(campuran).

a. Sifat Arsenik

Arsenik secara kimiawi memiliki karakteristik yang serupa dengan 
fosfor. Arsen sering dapat digunakan sebagai pengganti dalam berbagai 
reaksi biokimia dan juga beracun. Ketika dipanaskan, arsenik akan cepat 
teroksidasi menjadi oksida arsenik, yang berbau seperti bau bawang 
putih. Arsenik dan beberapa senyawa arsenik juga dapat langsung 
tersublimasi, yaitu berubah dari padat menjadi gas tanpa menjadi cairan 
terlebih dahulu. Zat dasar arsenik ditemukan dalam dua bentuk padat 
yang berwarna kuning dan metalik, dengan berat jenis 1,97 dan 5,73. 

b. Arsen dalam Sejarah

Kata arsenik dipinjam dari bahasa Persia خينرز (zamik). Zarnik berarti 
“orpimen kuning”. Zarnik dipinjam dalam bahasa Yunani sebagai 
arsenikon. Arsenik dikenal dan digunakan di Persia dan di banyak 
tempat lainnya sejak zaman dahulu. Bahan ini sering digunakan 
untuk membunuh, dan gejala keracunan arsenik sulit dijelaskan, 
sampai ditemukannya tes Marsh, tes kimia sensitif untuk mengetes 
keberadaan arsenik. Karena sering digunakan oleh para penguasa untuk 
menyingkirkan lawan-lawannya dan karena daya bunuhnya yang luar 
biasa serta sulit dideteksi, arsenik disebut racun para raja, atau disebut 
juga sebagai raja dari semua racun (https://id.wikipedia.org/wiki/Arsen).
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Napoleon Bonaparte (1769–1821) diduga mati keracunan arsen 
di saat beliun dalam penjara di Santa Helena Island. Contoh forensik 
dari rambutnya menunjukkan kandungan arsen 13 kali lebih tinggi 
dari normal. Clare Ruce, duta besar Amerika untuk Italia pada tahun 
1953–1956 menderita karena keracunan arsen yang bersumber dari cat 
yang mengandung arsenik pada langit-langit tempat tidurnya dan diduga 
telah mengonsumsi makanan yang mengandung arsen (Whorton, 2011).

Pada zaman perunggu, arsenik sering digunakan untuk bahan 
campuran pada perunggu agar lebih keras. Di era sekarang pun, 
“warangan”, yang sering digunakan sebagai bahan pelapis permukaan 
keris, juga mengandung bahan utama arsen. Arsen membangkitkan 
penampilan pamor keris dengan mempertegas kontras pada pamor. 
Selain itu, arsen juga meningkatkan daya bunuh senjata tikam itu. 

Albertus Magnus dipercaya sebagai orang pertama yang menemukan 
bagaimana mengisolasi elemen ini pada tahun 1250. Pada tahun 1649 
Johan Schroeder mempublikasi 2 cara menyiapkan arsenik. Pada zaman 
Ratu Victoria di Britania Raya, arsenik dicampurkan dengan cuka 
dan kapur dan dimakan oleh kaum perempuan untuk meningkatkan 
penampilan wajah mereka. Sehingga membuat kulit mereka lebih putih 
untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bekerja di ladang. Arsenik juga 
digosokkan di muka dan di lengan kaum perempuan untuk memutihkan 
kulit mereka. Namun, ini sangat tidak dianjurkan sekarang (https://
id.wikipedia.org/wiki/Arsen).

c. Arsen dan Lingkungan

Beberapa tempat di bumi mengandung arsen yang cukup tinggi 
sehingga dapat merembes ke air tanah. WHO menetapkan ambang 
aman tertinggi arsen di air tanah sebesar 50 ppb (bagian per miliar). 
Kebanyakan wilayah dengan kandungan arsen tertinggi adalah daerah 
aluvial yang merupakan endapan lumpur sungai dan tanah dengan kaya 
bahan organik. 

Diperkirakan sekitar 57 juta orang meminum air tanah yang 
terkontaminasi arsen berlebih, sehingga berpotensi meracun. Arsenik 
dalam air tanah bersifat alami, dan dilepaskan dari sedimen ke dalam 
air tanah karena tidak adanya oksigen pada lapisan di bawah permukaan 
tanah. Air tanah ini mulai dipergunakan setelah sejumlah LSM dari barat 
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meneliti program air sumur besar-besaran pada akhir abad ke-20, tetapi 
gagal menemukan keberadaan arsenik dalam air tanah. Diperkirakan 
sebagai keracunan massal terburuk dalam sejarah dan mungkin musibah 
lingkungan terparah dalam sejarah. Di Bangladesh terjadi epidemik 
keracunan massal disebabkan oleh arsenik. 

Dari laporan VOA (Voice of America) pada tanggal 13 September 2013 
dinyatakan bahwa banyak negara lain di Asia, seperti Vietnam, Kamboja, 
Indonesia, dan Tibet, diduga memiliki lingkungan geologi yang serupa 
dan kondusif untuk menghasilkan air tanah yang mengandung arsenik 
dalam kadar yang tinggi. Tanaman yang ditanam di atas tanah yang 
mengandung arsenik dapat diserap oleh tanaman dan meninggalkan 
residu pada hasil pertanian. 

d. Manfaat Arsen

Arsen telah digunakan pada abad ke-20 sebagai insektisida, baik untuk 
pemakaian rumah tangga maupun lahan pertanian. Selama abad ke-
19, senyawa arsen telah digunakan dalam bidang obat-obatan, tetapi 
kebanyakan sekarang telah digantikan dengan obat-obatan modern. 

Kegunaan lain selain untuk insektisida dan racun, juga dibuat untuk 
konduktor dalam rangkaian terpadu, yaitu Galium Arsenida. Sirkuit 
dibuat menggunakan komponen ini lebih efektif menghantar panas, 
tetapi juga lebih mahal daripada terbuat dari silikon.

e. Berbagai Macam Senyawa Arsen

Ellis, Bobby dan Charles (2004) mencatat beberapa senyawa arsen 
yang ada di alam dan berpotensi untuk menjadi polutan beracun bagi 
lingkungan hidup, yaitu:

• Asam arsenat (H3AsO4)
• Asam arsenit (H3AsO3)
• Arsen trioksida (As2O3)
• Arsine (arsenic trihydride AsH3)
• Kadmium arsenida (Cd3As2)
• Galium arsenida (GaAs)
• Timbal biarsenat (PbHAsO4)
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Racun arsenik adalah “arsenik buatan” atau disebut juga arsenik 
anorganik. Umumnya digunakan untuk keperluan pertambangan, 
termasuk tambang batu bara dan peleburan tembaga. Senyawa ini juga 
banyak digunakan dalam beberapa sektor industri, seperti pengolahan 
kaca, tekstil, cat, pengawet kayu, hingga amunisi.

Arsenik merupakan salah satu unsur kimia logam berat dan terbagi 
dalam dua jenis, yaitu:

• Arsenik organik. Jenis ini terbuat dari kombinasi kimia arsenik 
dengan senyawa organik, dan tidak berbahaya bagi manusia 
jika dalam jumlah kecil. Biasanya digunakan dalam pembuatan 
insektisida (obat pembunuh serangga), herbisida (obat pemberantas 
tumbuhan pengganggu atau gulma), dan berbagai senyawa lain.

• Arsenik anorganik. Jenis ini bisa ditemukan di industri dalam 
bentuk gas yang sangat beracun jika dihirup. Arsenik anorganik 
terdapat di alam dalam jumlah sedikit, dan tercampur dengan klorin 
dan belerang. Arsenik anorganik biasanya digunakan di industri 
pertanian atau pertambangan.

Kedua jenis ini terdapat di air, tanah, dan udara dalam jumlah 
kecil. Karena terkandung pada tiga unsur alam tersebut, arsenik juga 
terserap secara alami ke makanan dan minuman yang kita konsumsi, 
seperti nasi dan buah-buahan.

f. Penyebab Keracunan Arsenik 

Seseorang bisa keracunan arsenik apabila mengonsumsi air tanah yang 
terkontaminasi arsenik. Hal ini terjadi karena air tanah dapat menyerap 
arsenik secara alami, dan juga bisa tercemar limbah industri. Umumnya, 
orang yang tinggal atau bekerja di sekitar lingkungan industri yang 
menggunakan senyawa arsenik sebagai salah satu bahan bakunya, lebih 
rentan keracunan arsenik dalam dosis tinggi.

Keracunan arsenik juga bisa terjadi melalui:

• Merokok 
 Tanaman tembakau bisa menyerap arsenik yang terkandung dalam 

tanah.
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• Menghirup Udara yang Tercemar Arsenik 
 Pencemaran udara ini kerap terjadi di lingkungan pabrik atau 

pertambangan yang menggunakan arsenik.
• Makanan 
 Konsumsi ikan, daging, unggas, produk susu, dan sereal yang 

tercemar bisa mengakibatkan seseorang terpapar arsenik. Meski 
demikian, kandungan arsenik dalam makanan lebih rendah jika 
dibandingkan kadar arsenik dalam air tanah.

g. Gejala Keracunan Arsenik 

Gejala keracunan arsenik antara lain adalah:

• Kram otot.
• Mual dan muntah.
• Sakit perut dan diare.
• Perubahan pada kulit, seperti perubahan warna kulit, dan muncul 

kutil atau luka.
• Gangguan irama jantung.
• Kesemutan pada jari tangan dan kaki.
• Urine berwarna gelap.
• Tanda-tanda dehidrasi.
• Delirium.
• Vertigo atau pusing berputar.

Paparan arsenik dalam jangka panjang juga bisa menimbulkan 
dampak yang lebih parah, seperti penurunan saraf sensorik dan saraf 
motorik, penurunan fungsi hati dan ginjal, bahkan kematian.

h. Pengobatan Keracunan Arsenik 

Jika seseorang mengalami keracunan arsenik, maka cara penanganan 
terbaik adalah dengan menjauhkan diri dari paparan arsenik, karena 
belum ditemukan obat untuk mengatasi keracunan senyawa ini. 
Membaiknya kondisi tergantung pada tingkat keparahan dan lamanya 
gejala yang dialami.

Proses cuci darah atau hemodialisis bisa membuang arsenik dalam 
darah, tetapi hanya efektif jika arsenik belum terikat pada jaringan. 
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Konsultasi dengan dokter spesialis ginjal dan ahli toksikologi (racun) 
sangat disarankan. Selain itu, pasien bisa menjalani terapi khelasi 
dengan obat-obatan succimer atau dimercaprol untuk mengikat zat 
arsenik dalam darah.

i. Komplikasi Keracunan Arsenik 

Paparan arsenik dalam waktu lama dapat menyebabkan komplikasi, 
seperti diabetes, penyakit jantung, dan keracunan sistem saraf. Pada 
wanita hamil, keracunan arsenik bisa menyebabkan komplikasi pada 
janin seperti kecacatan pada janin. Perkembangan pada anak juga dapat 
terganggu akibat terpapar oleh arsenik.

Arsenik juga digolongkan sebagai karsinogen, yaitu bahan yang 
bisa memicu kanker. Studi pada sejumlah orang di Asia Tenggara 
menunjukkan bahwa tingkat arsenik yang tinggi dalam air minum 
memicu terjadinya kanker kandung kemih, kanker ginjal, kanker paru-
paru, dan kanker kulit.

2. Kadmium

Kadmium dengan simbol Cd adalah suatu unsur kimia dalam tabel 
periodik yang memiliki nomor atom 48. Kadmium merupakan logam 
lunak dan putih kebiruan. Dengan sifat ini, secara kimiawi serupa 
dengan dua logam stabil lainnya pada golongan 12, seng dan raksa. 
Rata-rata secara alami keberadaan Cd di kulit bumi berkisar 0,1–0,5 
ppm yang terdapat pada air dan tanah (Duffus, 1980).

Seperti halnya seng, Cd lebih menyukai tingkat oksidasi +2 dalam 
sebagian besar senyawa, dan seperti raksa, ia menunjukkan titik lebur 
yang rendah dibandingkan dengan logam transisi pada umumnya. 
Goyer (1986) menyatakan salah satu sifat kadmium yang menonjol 
dan menjadi alasan untuk digunakan adalah karena sifatnya yang tidak 
membuat korosif.

a. Sifat Fisika

Kadmium adalah sebuah logam bivalen yang lunak, dapat ditempa, 
elastis, dan berwarna putih kebiruan. Ia serupa dalam banyak hal seperti 
seng kecuali dalam hal pembentukan senyawa kompleks (Holleman & 
Wiberg, 1985). Tidak seperti kebanyakan logam lainnya, kadmium tahan 



BAB 7|| Toksikologi LogamToksikologi Lingkungan138

terhadap korosi, oleh karena itu digunakan sebagai lapisan pelindung 
ketik diendapkan pada logam lain. Dalam bentuk logam curah, kadmium 
bersifat tak larut dalam air dan tidak mudah terbakar; namun, dalam bentuk 
serbuknya, ia dapat terbakar dan melepaskan asap beracun (Cotton, 1999). 

b. Sifat Kimia

Meskipun kadmium biasanya memiliki tingkat oksidasi +2, ia juga 
hadir dengan tingkat oksidasi +1. Kadmium dan kongenernya tidak 
selalu dianggap logam transisi, karena ia tidak memiliki kulit elektron 
d atau f yang terisi sebagian atau seluruhnya, baik dalam bentuk unsur 
maupun dalam tingkat oksidasi umumnya (Carballo, R, Castiñeras, A 
and Domínguez et al., 2013). 

Holleman & Wiberg (1985) mengemukakan bahwa apabila 
kadmium terbakar di udara, maka ia akan membentuk kadmium oksida 
(CdO) yang amorf dan berwarna coklat. Kristal yang terbentuk dari 
senyawa ini berwarna merah tua yang berubah warna saat dipanaskan, 
sama seperti seng oksida. Asam klorida, asam sulfat dan asam nitrat 
melarutkan kadmium dengan membentuk kadmium klorida (CdCl2), 
kadmium sulfat (CdSO4), atau kadmium nitrat (Cd(NO3)2). Perhatikan 
reaksi kimia berikut. 

Cd + CdCl2 + 2 AlCl3 → Cd2(AlCl4)2

Tingkat oksidasi +1 dapat diperoleh dengan melarutkan kadmium 
dalam campuran kadmium klorida dan aluminium klorida, membentuk 
kation Cd2+2, mirip seperti kation Hg2+2 dalam raksa (I) klorida. 
Raksa (I) klorida adalah senyawa kimia dengan rumus Hg2Cl2. Senyawa 
ini berwarna putih atau putih kekuningan dan tidak berbau.

c. Sejarah Kadmium

Kadmium berasal dari bahasa Latin, yaitu cadmia. Dalam bahasa Yunani 
καδμεία yang berarti “kalamin”. Kalamin adalah suatu mineral yang 
mengandung kadmium, yang dinamai menurut karakter mitologi Yunani 
“Κάδμος” , atau cadmus si pendiri Thebes. Menurut wikipeda.org.2020, 
kadmium ditemukan secara simultan pada tahun 1817 oleh Friedrich 
Stromeyer dan Karl Samuel Leberecht Hermann. Keduanya di Jerman 
menemukan kadmium dalam seng karbonat yang tidak murni. 
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Gambar 20. Friedrich Stromeyer
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kadmium

Stromeyer menemukan unsur baru sebagai pengotor pada seng 
karbonat (kalamin), dan selama 100 tahun, Jerman menjadi satu-
satunya produsen logam penting ini. Logam itu dinamai menurut kata 
Latin untuk kalamin, karena ditemukan di senyawa seng ini. Stromeyer 
mencatat bahwa beberapa sampel kalamin yang tidak murni berubah 
warna saat dipanaskan, tetapi tidak untuk kalamin murni. Dia gigih 
dalam mempelajari hasil ini dan akhirnya mengisolasi logam kadmium 
dengan cara pembakaran dan reduksi sulfidanya. Kemungkinan untuk 
menggunakan kadmium kuning seperti pigmen mulai dikenali pada 
tahun 1840-an, namun kekurangan kadmium membatasi aplikasi ini. 

Meskipun kadmium dan senyawanya mungkin beracun dalam 
bentuk dan konsentrasi tertentu, British Pharmaceutical Codex, sejak 
tahun 1907, menyatakan bahwa kadmium iodida digunakan sebagai 
suatu pengobatan untuk mengobati “pembesaran sendi, kelainan 
kelenjar, dan jari dingin”. Pada tahun 1907 International Astronomical 
Union mendefinisikan satuan internasional ångström sebagai garis 
spektra kadmium merah (1 panjang gelombang = 6438,46963 Å). 
Ini diadopsi oleh General Conference on Weights and Measures ke-7 pada 
tahun 1927. Pada tahun 1960, definisi dari meter dan ångström diubah 
menggunakan krypton.
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Setelah produksi skala industri kadmium dimulai pada tahun 
1930-an dan 1940-an, aplikasi utama kadmium adalah sebagai pelapis 
besi dan baja untuk mencegah korosi. Di Amerika Serikat, penggunaan 
kadmium untuk pelapisan mencapai 62% pada tahun 1944, dan 59% 
pada tahun 1956. Pada tahun 1956, 24% kadmium yang digunakan di 
Amerika Serikat digunakan untuk aplikasi kedua, yaitu untuk pigmen 
merah, jingga dan kuning berdasarkan sulfida dan selenida kadmium. 

Efek menstabilkan zat kimia yang mengandung kadmium seperti 
kadmium karboksilat dan kadmium stearat pada PVC menyebabkan 
peningkatan penggunaan senyawa tersebut pada tahun 1970-an dan 
1980-an. Penggunaan kadmium dalam aplikasi seperti pigmen, pelapis, 
stabilisator dan paduan menurun karena peraturan lingkungan dan 
kesehatan pada tahun 1980-an dan 1990-an. 

Pada tahun 2006, hanya 7% dari total konsumsi kadmium yang 
digunakan untuk pelapisan dan hanya 10% yang digunakan untuk pigmen. 
Penurunan konsumsi pada aplikasi lain disebabkan oleh meningkatnya 
permintaan kadmium pada baterai nikel-kadmium, yang menyumbang 
81% konsumsi kadmium di Amerika Serikat pada tahun 2006.

d. Keberadaan di Alam

Duffus (1980) telah mengemukakan bahwa kadmium menyusun sekitar 
0,1 ppm kerak bumi. Dibandingkan dengan seng yang melimpah (65 
ppm), kadmium termasuk jarang. Tidak ada deposit bijih kadmium 
penting yang diketahui. Greenockite (CdS), satu-satunya mineral 
kadmium yang penting, hampir selalu dikaitkan dengan sphalerite 
(ZnS). Hubungan ini disebabkan oleh kesamaan geokimia antara seng 
dan kadmium yang membuat pemisahan geologi tidak mungkin terjadi. 

Sebagai konsekuensinya, kadmium diproduksi terutama sebagai 
produk sampingan dari proses pertambangan, peleburan, dan pemurnian 
bijih sulfida seng, dan pada tingkat yang lebih rendah, timbal dan 
tembaga. Sejumlah kecil kadmium, sekitar 10% konsumsi, dihasilkan 
dari sumber sekunder, terutama dari debu yang dihasilkan dari daur 
ulang besi dan skrap baja. Produksi di Amerika Serikat dimulai pada 
tahun 1907, tetapi kadmium baru digunakan secara luas pasca-Perang 
Dunia I. Satu tempat di mana kadmium logam dapat ditemukan adalah 
Sungai Vilyuy di Siberia (Grant & Sheppard, 2008). 
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Batu yang ditambang untuk menghasilkan pupuk fosfat 
mengandung jumlah kadmium yang bervariasi, dengan konsentrasi 
kadmium hingga 300 mg/kg dalam pupuk fosfat yang diproduksi, 
kandungan kadmium dalam tanah pertanian juga tinggi. Batu bara 
dapat mengandung kadmium dalam jumlah besar, yang sebagian besar 
berakhir pada debu buangan (Bettinelli, Baroni, Pastorelli, 1988).

e. Kegunaan

Kadmium digunakan sebagai penghalang untuk mengendalikan 
neutron pada fisi nuklir. Reaktor air bertekanan yang dirancang oleh 
Westinghouse Electric Company menggunakan paduan yang terdiri dari 
perak 80%, indium 15%, dan kadmium 5% (Scoullos, Vonkeman, et al., 
2001). Dalam industri transportasi, kadmium jingga juga dijadikan. 
Karena tidak bersifat korosif dan tahan air maka pada kereta api di negara 
maju kadmium jingga dijadikan pelapis dinding sebagai cat bagian luar.

Gambar 21. Kereta Api yang Dicat dengan Kadmium Jingga
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kadmium

f. Kadmium pada Lingkungan

Hayes (2007) melaporkan bahwa bentuk paparan kerja paling berbahaya 
terhadap kadmium adalah menghirup debu halus dan asap, atau 
menelan senyawa kadmium yang sangat mudah larut.  Menghirup asap 
yang mengandung kadmium dapat mengakibatkan demam asam logam 
pada awalnya, namun mungkin berlanjut ke penyakit pneumonitis 
kimia, edema paru-paru, dan kematian.
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Kadmium juga menyebabkan bahaya lingkungan. Eksposur manusia 
terhadap kadmium lingkungan terutama disebabkan oleh pembakaran 
bahan bakar fosil, pupuk fosfat, sumber daya alam, produksi besi dan 
baja, produksi semen dan kegiatan terkait, produksi logam non-besi, 
dan insinerasi limbah padat kota. 

Roti, tanaman akar, dan sayuran juga berkontribusi pada kadmium 
pada populasi modern. Ada beberapa kasus keracunan umum akibat 
paparan kadmium jangka panjang akibat makanan dan air yang 
terkontaminasi, dan penelitian terus berlanjut mengenai mimikri 
estrogen yang dapat menyebabkan kanker payudara. 

Dalam beberapa dasawarsa sebelum Perang Dunia II, operasi 
penambangan mengontaminasi Sungai Jinzū di Jepang dengan 
terdeteksinya kadmium dan jejak logam beracun lainnya. Sebagai 
konsekuensinya, kadmium terakumulasi pada tanaman padi yang 
tumbuh di sepanjang bantaran sungai bagian hilir tambang. Beberapa 
anggota komunitas pertanian lokal yang mengonsumsi beras yang 
terkontaminasi menderita penyakit itai-itai dan kelainan ginjal, 
termasuk proteinuria dan glukosuria (Nogawa & Kobayashi, et al., 
2004).

Gambar 22. Daerah Sungai Jinzū yang Terkontaminasi Kadmium
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kadmium

Morrow (2010) melaporkan bahwa korban keracunan ini hampir 
secara eksklusif terjadi pada wanita pasca-menopause dengan cadangan 
besi dan mineral tubuh rendah. Paparan kadmium umum yang serupa 
di belahan dunia lain tidak mengakibatkan masalah kesehatan yang 
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sama karena masyarakatnya mempertahankan kadar besi dan mineral 
yang cukup. Jadi, walaupun kadmium merupakan faktor utama pencetus 
penyakit itai-itai di Jepang, sebagian besar peneliti telah menyimpulkan 
bahwa itu adalah salah satu dari beberapa faktor.

Kadmium adalah satu dari enam zat yang dilarang oleh perintah 
Uni Eropa Restriction on Hazardous Substances (RoHS), yang melarang 
zat berbahaya tertentu dalam peralatan listrik dan elektronik, namun 
memungkinkan pengecualian tertentu sesuai ruang lingkup undang-
undang.  Badan Internasional untuk Penelitian Kanker (The International 
Agency for Research on Cancer) telah mengklasifikasikan kadmium dan 
senyawa kadmium sebagai karsinogenik bagi manusia. 

Meskipun paparan kerja kadmium terkait dengan kanker paru-paru 
dan prostat, namun masih ada kontroversi mengenai karsinogenisitas 
kadmium dalam lingkungan paparan rendah. Data terakhir dari studi 
epidemiologi menunjukkan bahwa asupan kadmium melalui makanan 
berhubungan dengan risiko kanker endometrium, payudara dan prostat 
yang lebih tinggi serta osteoporosis pada manusia. Sebuah studi baru-
baru ini telah menunjukkan bahwa kadar kadmium dalam jaringan 
endometrium lebih tinggi pada wanita perokok dan bekas perokok 
(Fechner, Damdimopoulou dan Gauglitz, 2011).

Meskipun beberapa studi epidemiologi menunjukkan korelasi yang 
signifikan antara paparan kadmium dan kejadian kondisi penyakit pada 
manusia, peran kadmium sebagai faktor di balik efek ini tetap harus 
ditunjukkan. Untuk membuktikan peran kausatif, perlu ditentukan 
mekanisme molekuler bagaimana kadmium dalam paparan rendah dapat 
menyebabkan efek kesehatan yang merugikan. Satu hipotesis adalah 
bahwa kadmium bekerja sebagai pengganggu endokrin karena beberapa 
penelitian eksperimental menunjukkan bahwa ia dapat berinteraksi 
dengan jalur sinyal hormonal yang berbeda. Misalnya, kadmium dapat 
mengikat reseptor estrogen alfa, dan memengaruhi transduksi sinyal 
di sepanjang jalur sinyal estrogen dan MAPK pada dosis rendah (Ali & 
Damdimopoulou, 2012).

Dilaporkan oleh National Institute for Occupational Safety and 
Health (NIOSH), 2020 bahwa merokok tembakau adalah sumber 
paparan kadmium paling penting di masyarakat umum. Telah 
diperkirakan sekitar 10% dari kadmium dalam rokok terhirup melalui 
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aktivitas merokok. Penyerapan kadmium melalui paru-paru jauh lebih 
efektif daripada melalui usus, dan sebanyak 50% kadmium yang dihirup 
melalui asap rokok dapat diserap. 

Rata-rata, perokok memiliki konsentrasi kadmium darah 4-5 kali 
lebih tinggi dan konsentrasi kadmium ginjal 2-3 kali lebih tinggi daripada 
non-perokok. Meskipun kandungan kadmium dalam asap rokok tinggi, 
tampaknya ada sedikit paparan kadmium dari perokok pasif. Tidak ada 
pengaruh yang signifikan terhadap konsentrasi kadmium darah yang 
terdeteksi pada anak-anak yang terpapar asap tembakau. 

Bagi masyarakat non-perokok, makanan merupakan sumber 
paparan kadmium terbesar. Kandungan kadmium yang tinggi dapat 
ditemukan misalnya pada krustasea, moluska, jeroan, dan produk 
alga. Namun, karena konsumsi yang lebih tinggi, kontributor paling 
signifikan terhadap paparan kadmium makanan adalah biji-bijian, 
sayuran, akar berkanji dan umbi. Hayes (2007) mengemukakan bahwa 
paparan kadmium adalah faktor risiko yang terkait dengan aterosklerosis 
dini dan hipertensi, yang keduanya dapat menyebabkan penyakit 
kardiovaskular.

Karena efek buruk pada lingkungan dan kesehatan manusia, pasokan 
dan penggunaan kadmium dibatasi di Eropa di bawah “Peraturan 
REACH”. The EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain telah 
menetapkan 2,5 μg/kg berat badan sebagai asupan mingguan yang dapat 
ditoleransi untuk manusia. 

Sebagai perbandingan, Komite Pakar Gabungan FAO/WHO untuk 
Aditif Makanan (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) 
telah menetapkan 7 μg/kg bb sebagai tingkat asupan mingguan yang 
dapat ditoleransi. Badan Administrasi Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) telah 
menetapkan batas paparan yang diizinkan (Permissible Exposure Limit, 
PEL) untuk kadmium dengan rata-rata waktu tertimbang (time-weighted 
average, TWA) sebesar 0,005 ppm. Institut Nasional untuk Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (National Institute for Occupational Safety and Health, 
NIOSH) belum menetapkan batas paparan yang direkomendasikan 
(Recommended Exposure Limit, REL), tetapi telah menetapkannya sebagai 
diketahui karsinogen bagi manusia. Tingkat IDLH (berbahaya bagi 
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kehidupan dan kesehatan) untuk kadmium adalah 9 mg/m3 (National 
Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 2018).

Tabel 4.  Toksisitas Kadmium dalam Dosis dan Jalur serta Waktu

Dosis mematikan Organisme Jalur Waktu

LD50: 225 mg/kg mencit oral n/a

LD50: 890 mg/kg tikus oral n/a

LC50: 25 mg/m3 mencit n/a 30 menit

Sumber: NIOSH, 2018

Pada Tabel 4 terlihat hasil eksperimen dosis kadmium yang 
diujicobakan pada 2 spesies organisme. Diketahui bahwa pada waktu 
30 menit melalui jalur yang not applicable (data tak tersedia) jumlah 
dosis lebih kecil dari yang lainnya. Ketersediaan data hasil penelitian 
ini memang dibatasi untuk maksud tertentu. Tetapi paling tidak kita 
dapat memahami bahwa makin tinggi dosis maka akan mempersingkat 
waktu kematian pada organisme.

3. Berilium 

Berilium adalah unsur kimia dengan simbol “Be”. Unsur Be memiliki 
nomor atom 4 dan di alam ditemukan sebagai komponen pada batu 
bara, abu vulkanik, badan air dan air di dalam tanah. Keunikan Be ini 
merupakan logam yang tidak berat dibanding logam lainnya (Sembel, 
2015).

a. Sifat Berilium

Berilium mempunyai titik lebur tertinggi di kalangan logam-logam 
ringan. Modulus kekenyalan berilium kurang lebih 1/3 lebih besar 
daripada besi baja. Berilium mempunyai konduktivitas panas yang 
sangat baik, tak magnetik dan tahan karat asam nitrat. Berilium juga 
mudah ditembus sinar-X, dan neutron dibebaskan apabila ia dihantam 
oleh partikel alfa, (seperti radium dan polonium [lebih kurang 30 
neutron-neutron/juta partikel alfa]). Pada suhu dan tekanan ruang, 
berilium tak teroksidasi apabila terpapar udara (kemampuannya untuk 
menggores kaca kemungkinan disebabkan oleh pembentukan lapisan 
tipis oksidasi). 
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b. Kegunaan

Selama ini, berilium digunakan dalam beberapa hal, yaitu:

• Berilium digunakan sebagai agen alloy di dalam pembuatan tembaga 
berilium. (Be dapat menyerap panas yang banyak). Alloy tembaga-
berilium digunakan dalam berbagai kegunaan karena konduktivitas 
listrik dan konduktivitas panas, kekuatan tinggi dan kekerasan, sifat 
yang nonmagnetik, dan juga tahan karat serta tahan fatig (logam). 
Kegunaan-kegunaan ini termasuk pembuatan: mold, elektrode 
pengelasan bintik, pegas, peralatan elektronik tanpa bunga api dan 
penyambung listrik.

• Karena ketegaran, ringan, dan kestabilan dimensi pada jangkauan 
suhu yang lebar, alloy tembaga-berilium digunakan dalam industri 
angkasa-antariksa dan pertahanan sebagai bahan penstrukturan 
ringan dalam pesawat berkecepatan tinggi, peluru berpandu, kapal 
terbang dan satelit komunikasi.

• Kepingan tipis berilium digunakan bersama pemindaian sinar-X 
untuk menepis cahaya tampak dan memperbolehkan hanya sinaran 
X yang terdeteksi.

• Dalam bidang litografi sinar X, berilium digunakan untuk 
pembuatan litar bersepadu mikroskopik.

• Karena penyerapan panas neutron yang rendah, industri tenaga 
nuklir menggunakan logam ini dalam reaktor nuklir sebagai 
pemantul neutron dan moderator.

• Berilium digunakan dalam pembuatan giroskop, berbagai alat 
komputer, pegas jam tangan dan peralatan yang memerlukan 
keringanan, ketegaran dan kestabilan dimensi.

• Berilium oksida sangat berguna dalam berbagai kegunaan yang 
memerlukan konduktor panas yang baik, dan kekuatan serta 
kekerasan yang tinggi, dan juga titik lebur yang tinggi, seterusnya 
bertindak sebagai perintang listrik.

• Campuran berilium pernah pada satu ketika dahulu digunakan 
dalam lampu floresen, tetapi penggunaan tersebut tak dilanjutkan 
lagi karena pekerja yang terpapar terancam bahaya beriliosis.
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c. Sejarah Berilium

Nama berilium berasal dari kata dalam bahasa Yunani beryllos, beril. 
Berilium pernah dinamakan glucinium (dari Yunani glykys, manis), 
karena rasa manis garamnya. Unsur ini ditemukan oleh Louis Vauquelin 
dalam tahun 1798 dalam bentuk oksida dalam beril dan dalam zamrud. 
Friedrich Wöhler dan A. A. Bussy masing-masing berhasil mengasingkan 
logam pada tahun 1828 dengan memberi tindak balas antara kalium 
dengan berilium klorida (https://id.wikipedia.org/wiki/Berilium).

d. Bahaya Berilium pada Lingkungan

Berilium dan garamnya adalah bahan beracun dan berpotensi sebagai zat 
karsinogenik. Beriliosis kronik adalah penyakit granulomatus pulmonari 
dan sistemik yang disebabkan oleh paparan terhadap berilium. Penyakit 
berilium akut dalam bentuk pneumonitis kimia pertama kali dilaporkan 
di Eropa pada tahun 1933 dan di Amerika Serikat pada tahun 1943. 
Kasus beriliosis kronik pertama kali diperincikan dalam tahun 1946 
di kalangan pekerja dalam kilang penghasilan lampu kalimantang. 
Beriliosis kronik menyerupai sarkoidisis dalam berbagai hal, dan 
diagnosis pembedaan adalah sulit. 

Walaupun penggunaan campuran berilium dalam lampu fluorescent 
telah dihentikan pada tahun 1949, kemungkinan pemaparan berilium 
masih dapat mungkin terjadi di industri nuklir, penerbangan, pemurnian 
logam berilium, peleburan alloy berkandungan berilium, pembuatan 
alat elektronik dan pengurusan bahan yang mengandung berilium. 

Pengkaji awal mencicipi berilium dan campuran-campurannya 
yang lain untuk rasa kemanisan untuk memastikan kehadirannya. Alat 
penguji canggih tidak lagi memerlukan prosedur berisiko tinggi ini dan 
percobaan untuk memakan bahan ini tidak patut dilakukan. 

Berilium dan campurannya harus dikendalikan dengan rapi 
dan pengawasan harus dijalankan ketika melakukan kegiatan yang 
memungkinkan pelepasan debu berilium (kanker paru-paru adalah salah 
satu dari akibat yang dapat ditimbulkan oleh pemaparan berkepanjangan 
terhadap habuk berilium). Berilium ini harus dikendalikan dengan 
hati-hati dan prosedur tertentu harus dipatuhi. Tidak sepatutnya ada 
percobaan menggunakan berilium sebelum prosedur pengendalian yang 
tepat diperkenalkan dan dibiasakan. 
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Berilium sangat berbahaya jika terhirup. Keefektivannya tergantung 
kepada kandungan yang dipaparkan dan jangka waktu pemaparan. Jika 
kandungan berilium di udara sangat tinggi (lebih dari 1000 μg/m³), 
keadaan akut dapat terjadi. Keadaan ini menyerupai pneumonia dan 
disebut penyakit berilium akut. Penetapan udara komunitas dan tempat 
kerja efektif dalam menghindari kerusakan paru-paru yang paling akut. 

Lide (2005) mengemukakan bahwa sebagian orang (1-15%) akan 
menjadi sensitif terhadap berilium. Orang-orang ini akan mendapat 
tindak balas keradangan pada sistem pernapasan. Keadaan ini disebut 
penyakit berilium kronik (CBD), dan dapat terjadi setelah pemaparan 
bertahun-tahun terhadap tingkat berilium di atas normal (di atas 0.2 
μg/m³). Penyakit ini dapat menyebabkan rasa lemah dan keletihan, 
dan juga sesak napas. CBD dapat menyebabkan anoreksia, penyusutan 
berat badan, dan dapat juga menyebabkan pembesaran bagian kanan 
jantung dan penyakit jantung dalam kasus-kasus peringkat lanjut. 
Sebagian orang yang sensitif kepada berilium mungkin atau mungkin 
tidak akan mendapat gejala-gejala ini. Jumlah penduduk pada umumnya 
jarang mendapat penyakit berilium akut atau kronik karena kandungan 
berilium dalam udara biasanya sangat rendah (0.00003-0.0002 μg/m³). 

Menelan berilium tidak pernah dilaporkan menyebabkan efek 
kepada manusia karena berilium diserap sangat sedikit oleh perut 
dan usus. Ulser dikesan pada anjing yang mempunyai berilium pada 
makanannya. Berilium yang terkena kulit yang mempunyai luka atau 
terkikis mungkin akan menyebabkan radang. Pemaparan jangka masa 
panjang kepada berilium dapat meningkatkan risiko menghidap penyakit 
kanker paru-paru. 

United States Department of Health and Human Services (DHHS) 
dan International Agency for Research on Cancer (IARC) telah memberi 
kepastian bahwa berilium adalah karsinogen. EPA menjangkakan 
bahwa pemaparan seumur hidup kepada 0.04 μg/m³ berilium dapat 
menyebabkan satu perseribu kemungkinan untuk mengidap kanker. 

Tidak terdapat kajian tentang efek pemaparan berilium terhadap 
anak-anak. Kemungkinan, pengaruh kesehatan yang dilihat pada kanak-
kanak yang terpapar terhadap berilium sama dengan efeknya terhadap 
orang dewasa. Masih belum diketahui perbedaan dalam efek berilium 
antara orang dewasa dan kanak-kanak. Masih belum diketahui juga 
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apakah pemaparan terhadap berilium dapat menyebabkan kecacatan 
sejak lahir atau efek-efek lain yang berlanjutan kepada orang ramai. 
Kajian terhadap kesan lanjutan terhadap hewan tidak dapat dipastikan. 

Berilium dapat diukur dalam air kencing atau darah. Kandungan 
berilium dalam darah atau air kencing dapat memberi petunjuk kepada 
berapa banyak atau berapa lama seseorang telah terpapar. Tingkat 
kandungan berilium juga dapat diukur dari sampel paru-paru dan kulit. 
Satu lagi ujian darah, yaitu beryllium lymphocyte proliferation test (BeLPT), 
mengukur pasti kesensitifan terhadap berilium dan memberikan 
jangkaan terhadap CBD. Batas kandungan berilium yang mungkin 
dilepaskan ke dalam udara dari kawasan perindustrian adalah 0.01 
μg/m³, dirata-ratakan pada jangka waktu 30 hari, atau 2 μg/m³ dalam 
ruang kerja dengan sif kerja 8 jam (Lide, 2005).

4. Timbal

Timbal atau timbel (disebut juga plumbum atau timah hitam) adalah 
unsur kimia dengan lambang Pb dan nomor atom 82. Unsur ini 
merupakan logam berat dengan massa jenis yang lebih tinggi daripada 
banyak bahan yang ditemui sehari-hari. Timbal memiliki sifat lunak, 
mudah ditempa, dan bertitik leleh rendah. Saat baru dipotong, 
timbal berwarna perak mengilat kebiruan, tetapi jika terpapar udara 
permukaannya akan berubah menjadi warna abu-abu buram. Timbal 
adalah unsur stabil bernomor atom tertinggi dan tiga di antara isotopnya 
adalah hasil akhir peluruhan berantai unsur-unsur yang lebih berat. 

Timbal adalah logam golongan IVA (14) yang relatif lengai atau 
tidak mudah bereaksi. Logam ini bersifat amfoter; unsur timbal maupun 
senyawa oksidanya mudah bereaksi dengan asam maupun basa. Dalam 
senyawa, timbal biasanya memiliki bilangan oksidasi +2, dan jarang 
teroksidasi hingga +4 yang umum pada unsur golongan IVA di atasnya. 
Namun, bilangan oksidasi +4 sering terjadi dalam senyawa-senyawa 
organotimbal. 

Timbal dapat ditambang dari bijih mineral tertentu; hal ini 
dilakukan sejak pada zaman prasejarah di Asia Kecil. Galena, bijih 
timbal yang paling utama, sering mengandung perak, sehingga banyak 
ditambang dan digunakan di Romawi Kuno. Namun, produksinya 
menurun sejak keruntuhan Romawi, dan baru pada Revolusi Industri 
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produksi timbal kembali mencapai tingkat seperti zaman Romawi. Pada 
2014, produksi timbal dunia melebihi 10 juta ton per tahun, dan lebih 
dari setengahnya dihasilkan melalui daur ulang. 

Sifat-sifat timbal yang berguna di antaranya adalah kepadatan 
tinggi, titik leleh rendah, kemudahan ditempa, dan tahan korosi. Selain 
itu, logam ini relatif murah dan banyak ditemukan sumbernya, sehingga 
sering digunakan manusia, termasuk untuk bangunan, pipa air, baterai, 
peluru, pemberat, solder, cat, zat aditif bahan bakar, dan tameng radiasi. 
Namun, sejak abad ke-19, sifat racun timbal mulai ditemukan dan 
penggunaannya mulai dikurangi. Timbal dapat masuk tubuh manusia 
melalui makanan, minuman, serta udara atau debu yang tercemar. 
Unsur ini merusak sistem saraf dan mengganggu fungsi enzim dalam 
tubuh. Timbal sangat berbahaya terutama untuk anak-anak karena 
dapat mengganggu pertumbuhan otak. 

a. Sifat Fisik

Atom timbal memiliki 82 elektron, dengan konfigurasi [Xe]4f145d106s26p2. 
Jumlah energi ionisasi pertama dan kedua timbal (energi untuk 
mengeluarkan dua elektron terluarnya) mirip dengan timah (Sn), 
tetangga atas timbal dalam golongan IVA. Hal ini tidak wajar karena 
energi ionisasi suatu unsur biasanya lebih rendah daripada tetangga 
atasnya di golongan yang sama, karena elektron terluarnya lebih jauh 
dari inti atom dan dipisahkan oleh lebih banyak orbital tingkat rendah 
(Lide, 2005).

Ketidakwajaran ini disebabkan oleh fenomena yang disebut 
kontraksi lantanida, yaitu berkurangnya jari-jari atom dari lantanum 
(nomor atom 57) ke lutesium (71), dan relatif kecilnya jari-jari atom 
unsur-unsur berikutnya. Ini adalah akibat dari kurang efektifnya 
elektron-elektron 4f dalam melindungi elektron luar dari tarikan inti 
atom. Bahkan jika energi ionisasi pertama sampai keempat dijumlahkan, 
total energi ionisasi timbal melebihi timah, kebalikan dari pola yang 
umum untuk tetangga atas-bawah di tabel periodik. 

Di antara penyebab anomali ini adalah efek-efek kimia kuantum 
relativistik. Salah satunya adalah efek pasangan lengai, yang menyebabkan 
kedua elektron 6s timbal cenderung tidak terlibat dalam ikatan, sehingga 
jarak antara atom-atom pada kristal timbal menjadi sangat jauh.
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Unsur-unsur di atas timbal pada golongan IVA (karbon, silikon, 
germanium, dan timah) memiliki alotrop dengan struktur kubik 
seperti intan, yaitu dengan ikatan kovalen bersusunan tetrahedral. 
Pada unsur-unsur tersebut, tingkat energi orbital s dan p terluar sangat 
mirip sehingga dapat melakukan hibridisasi orbital menjadi orbital sp3. 
Namun, hal serupa tidak terjadi pada timbal, karena efek pasangan 
lengai meningkatkan jarak energi orbital s dan p sehingga tidak dapat 
ditutupi oleh energi yang dibebaskan melalui ikatan yang melibatkan 
orbital sp3. 

Karena itu, timbal tidak memiliki struktur kristal kubik seperti 
intan, tetapi terikat melalui ikatan logam yang melibatkan ion-ion Pb2+ 
yang dikelilingi “lautan elektron” yang berasal dari orbital 6p. Timbal 
mengkristal dengan struktur kubik pusat muka (kpm, atau face-centred 
cubic/FCC) seperti halnya logam golongan IIA kalsium dan stronsium 
(Assi & Hezmee et al., 2016). 

Gambar 23. Timbal dari Hasil Pembekuan Timbal Cair
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Timbal

Timbal murni memiliki warna perak terang dengan sedikit kebiru-
biruan. Zat ini memudar saat terkena udara lembap dan warnanya pun 
akan berubah tergantung kondisi. Ciri utama timbal di antaranya adalah 
massa jenis tinggi, lunak, dan mudah ditempa, serta tahan korosi karena 
adanya gejala pasivasi (Greenwood, N.N dan Earnshaw, A., 1988). 
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Massa jenis timbal yang tinggi (11,34 g/cm3) disebabkan oleh 
susunan atomnya yang berupa kubik pusat muka dengan kepadatan 
tinggi dan berat atom tinggi. Massa jenis ini lebih berat dari banyak 
logam lainnya, seperti besi (7,87 g/cm3), tembaga (8,93 g/cm3) dan seng 
(7,14 g/cm3). Ada beberapa logam yang lebih berat daripada timbal, 
tetapi lebih langka, yaitu tungsten dan emas (keduanya 19,3 g/cm3) 
dan osmium (22,59 g/cm3 dan logam terberat yang diketahui saat ini). 

Timbal memiliki sifat lunak (hanya 1,5 skala Mohs) dan dapat 
digores dengan kuku. Logam ini cukup mudah ditempa (malleable) 
dan ditarik (ductile). Timbal memiliki modulus curah (bilangan yang 
menunjukkan tekanan yang dibutuhkan untuk mengurangi volume) 
sebesar 45,8 GPa. Sebagai perbandingan, logam aluminium memiliki 
modulus curah 75,2 GPa, tembaga 137,8 GPa, dan baja karbon sedang 
160–169 GPa. Selain itu, timbal memiliki kekuatan tarik yang relatif 
rendah, yaitu 12–17 MPa (hanya sekitar 1/6 dari kekuatan tarik 
aluminium, 1/10 dari tembaga, dan 1/15 dari baja karbon sedang). 
Namun, timbal dapat diperkuat jika dipadukan dengan sedikit tembaga 
atau antimon. 

Timbal memiliki titik leleh 327,5 °C, sangat rendah dibandingkan 
dengan kebanyakan logam. Titik didihnya adalah 1749 °C, terendah 
di golongan IVA. Timbal memiliki resistansi jenis (ρ) 192 nanoohm-
meter pada suhu 20 °C, hampir 10 kali lebih besar dibanding logam-
logam yang banyak digunakan industri, seperti tembaga (15,43 nΩ·m); 
emas (20,51 nΩ·m); dan aluminium (24,15 nΩ·m). Angka-angka 
ini menunjukkan bahwa timbal adalah penghantar arus listrik yang 
lebih buruk dibandingkan logam-logam tersebut. Timbal menjadi 
superkonduktor pada suhu di bawah 7,19 K, di mana ini adalah suhu 
kritis superkonduktor tertinggi dari seluruh superkonduktor tipe I, dan 
tertinggi ketiga dari seluruh superkonduktor yang berupa unsur kimia 
lainnya di alam (Bisson & Vogel, 2000). 

b. Sifat Kimia

Saat bersentuhan dengan udara lembap, padatan timbal bereaksi 
membentuk lapisan tipis di permukaan yang melindungi timbal tersebut 
dari korosi, fenomena ini disebut pasivasi. Lapisan yang terbentuk 
terdiri dari berbagai senyawa yang berbeda-beda tergantung keadaan. 
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Timbal (II) karbonat adalah senyawa yang paling umum, selain itu 
timbal (II) sulfat maupun timbal (II) klorida dapat terbentuk dalam 
kondisi perkotaan atau di laut. Namun, dalam bentuk bubuk yang 
sangat halus, timbal dapat terbakar spontan di udara menghasilkan api 
berwarna putih kebiruan.

Timbal bereaksi dengan fluorin pada suhu ruangan membentuk 
timbal (II) fluorida. Reaksi serupa dengan klorin hanya terjadi pada suhu 
tinggi, karena reaksi ini menghasilkan lapisan timbal (II) klorida yang 
mengurangi reaktivitas. Timbal juga bereaksi dengan unsur golongan 
VIA, misalnya dengan oksigen membentuk timbal (II) oksida.

Logam timbal tidak bereaksi dengan asam sulfat dan asam 
fosfat, tetapi bereaksi dengan asam klorida dan asam nitrat, hasilnya 
tergantung apakah garam-garam yang dihasilkan dapat larut atau dapat 
membentuk lapisan pasivasi. Timbal larut dalam asam organik seperti 
asam asetat jika ada oksigen. Timbal juga bereaksi dengan basa pekat 
membentuk senyawa plumbit (PbO2−2). 

Dalam senyawa, timbal memiliki dua bilangan oksidasi utama, 
+2 (sebagai timbal (II)) dan +4 (timbal (IV)). Bilangan oksidasi +4 
sangat umum pada unsur golongan IVA. Kelaziman bilangan oksidasi 
+2 berbeda-beda untuk unsur-unsur golongan IVA: sangat langka 
pada karbon dan silikon, kadang terjadi pada germanium, dan lazim 
(tetapi bukan yang paling lazim) pada timah. Namun, pada timbal, 
bilangan oksidasi +2 lebih sering terjadi dibandingkan +4. Perbedaan 
ini diakibatkan efek-efek kimia kuantum relativistik, terutama efek 
pasangan lengai yang terjadi ketika ada perbedaan elektronegativitas 
yang besar antara timbal dan anion yang diikatnya (seperti oksida, halida 
atau nitrida), menyebabkan adanya muatan positif besar pada ion timbal. 

Hal ini lalu menyebabkan kontraksi pada orbital 6s timbal (lebih 
kuat dibandingkan kontraksi pada orbital 6p-nya), sehingga elektron-
elektron 6s menjadi lebih lengai dan tidak mudah terionisasi. Namun, 
efek pasangan lengai ini kurang efektif pada senyawa yang melibatkan 
timbal dalam ikatan kovalen, misalnya pada senyawa organotimbal 
(senyawa dengan ikatan kovalen antara timbal dan karbon). Pada 
senyawa-senyawa ini, orbital 6s dan 6p berukuran sama dan cenderung 
berhibridisasi menjadi orbital sp3. Karena itu, timbal (seperti halnya 
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karbon) umumnya memiliki bilangan oksidasi +4 pada senyawa 
organotimbal. 

Elektronegativitas timbal (II) adalah 1,87 dan berselisih relatif 
jauh dengan elektronegativitas timbal (IV) yaitu 2,33. Selisih besar 
ini merupakan anomali dibanding unsur golongan IVA yang berada di 
atasnya. Sebagai contoh, timah (II) memiliki elektronegativitas 1,80 
dan timah (IV) hanya terpaut sedikit di 1,96. 

Gambar 24. Timbal (II) Oksida
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Timbal

Terbentuknya senyawa-senyawa timbal (II) atau Pb2+ merupakan 
ciri khas timbal dalam reaksi anorganik. Bahkan pengoksidasi kuat 
seperti fluorin dan klorin hanya bisa mengoksidasi timbal menjadi 
timbal (II), membentuk senyawa PbF2 dan PbCl2. Ion timbal (II) atau 
Pb2+ biasanya tidak berwarna dalam larutan, dan terhidrolisis sebagian 
untuk menghasilkan Pb(OH)+ dan kemudian [Pb4(OH)4]

4+ (ion 
hidroksida berfungsi sebagai jembatan ligan), tetapi ion-ion ini tidak 
bersifat pereduksi seperti halnya ion timah (II). 

Analisis kualitatif untuk mendeteksi ion Pb2+ biasanya dilakukan 
dengan larutan asam klorida encer yang akan menghasilkan endapan 
timbal (II) klorida (PbCl2). Namun, analisis ini tidak dapat mendeteksi 
ion Pb2+ yang sangat encer, karena PbCl2 tidak mengendap jika 
konsentrasinya sangat kecil. Untuk mendeteksi larutan Pb2+ sangat 
encer, ditiupkan gas hidrogen sulfida, yang menghasilkan endapan 
timbal (II) sulfida (PbS). 
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Senyawa PbO atau timbal (II) oksida terdapat dalam dua bentuk 
kristal (polimorf), yang pertama disebut litharge (α-PbO, berwarna 
merah) dan yang kedua disebut massicot (β-PbO, berwarna kuning). 
Litharge adalah senyawa anorganik timbal yang paling banyak digunakan, 
sedangkan massicot hanya stabil pada suhu di atas 488 °C. Tidak 
ada senyawa timbal (II) hidroksida, jika larutan garam timbal (II) 
direaksikan dengan basa, maka Pb2+ akan terhidrolisis. Selain oksigen, 
timbal dapat bersenyawa dengan unsur golongan VIA (kalkogen) 
lainnya, membentuk keluarga senyawa timbal kalkogenida. Timbal 
sulfida bersifat semikonduktor, fotokonduktor, dan merupakan detektor 
radiasi inframerah yang sangat sensitif. Senyawa timbal kalkogenida 
lainnya, yaitu timbal selenida (PbSe) dan timbal telurida (PbTe), juga 
bersifat fotokonduktor. Salah satu keunikan senyawa-senyawa ini adalah 
warnanya makin terang dari atas ke bawah tabel periodik.

Dengan unsur halogen, timbal (II) membentuk keluarga senyawa 
timbal (II) halida atau timbal dihalida, contohnya timbal (II) astatida 
(PbAt2)

 dan halida campuran seperti PbFCl. Senyawa-senyawa halida 
campuran memiliki kelarutan yang relatif rendah sehingga dapat 
dimanfaatkan untuk analisis gravimetri terhadap fluorin. Timbal 
(II) fluorida, PbF2 ditemukan pada 1834 oleh Michael Faraday dan 
merupakan padatan pertama yang ditemukan bersifat konduktor ion. 
Dihalida-dihalida lainnya mudah terurai jika terkena sinar tampak 
atau ultraviolet, terutama timbal (II) iodida, PbI2. Senyawa timbal 
(II) pseudohalida juga telah ditemukan, seperti timbal (II) sianida 
(Pb(CN)2), sianat (Pb(OCN)2), dan tiosianat (Pb(SCN)2). Timbal 
(II) dan halogen juga membentuk banyak senyawa kompleks, seperti 
[PbCl4]

2−, [PbCl6]
4−, dan keluarga anion [Pb2Cl9]n

5n−. 

Selain itu, terdapat juga timbal (II) sulfat yang tidak larut dalam 
air, seperti banyak garam sulfat dengan kation logam berat berbilangan 
oksidasi +2 lainnya. Senyawa timbal (II) nitrat dan timbal (II) asetat 
larut dengan baik dalam air, sehingga sering dipakai untuk sintesis 
senyawa-senyawa timbal lainnya. 

Timbal dapat membentuk rantai molekul panjang, seperti karbon 
dan unsur-unsur di golongan IVA pada umumnya. Namun, energi 
ikatan Pb–Pb relatif lemah, sekitar 3,5 kali lebih lemah dibanding 
ikatan karbon-karbon. Jika rantai molekul hanya terdiri dari timbal, 
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panjang maksimal yang mungkin tercapai hanyalah 3. Jika rantai ini 
juga memiliki karbon, maka terbentuk senyawa-senyawa yang disebut 
senyawa organotimbal, yang mirip dengan senyawa-senyawa organik 
biasa, tetapi lebih tak stabil karena ikatan Pb–C relatif lebih lemah. 

Hal ini menyebabkan senyawa organologam ini lebih langka 
dibandingkan saudara dekatnya di tabel periodik yaitu organotimah. 
Timbal pada sebagian besar senyawa organotimbal memiliki bilangan 
oksidasi +4, bahkan ketika diproduksi dari senyawa anorganik timbal(II). 
Contoh langka senyawa organotimbal (II) adalah Pb[CH(SiMe3)2]2 dan 
Pb(η5-C5H5)2. 

Plumbana (PbH4) adalah analog timbal untuk metana (CH4), 
senyawa organik paling sederhana. Plumbana dapat dihasilkan melalui 
reaksi antara logam timbal dan atom hidrogen. Dua senyawa turunan 
plumbana, yaitu tetra metil timbal dan tetra etil timbal (TET atau 
TEL, tetraethyllead), adalah senyawa organotimbal yang paling terkenal. 
Keduanya relatif stabil, dan TET hanya terurai jika dipanaskan atau 
terpapar sinar matahari maupun ultraviolet. Terdapat juga tetrafenil 
timbal yang lebih stabil dan baru terurai pada suhu 270 °C. Banyak 
senyawa organotimbal bersifat oksidator, misalnya timbal tetraasetat 
yang digunakan sebagai oksidator untuk reaksi organik di laboratorium. 
Senyawa-senyawa organotimbal lainnya bersifat kurang stabil dan 
banyak senyawa organik yang analog timbalnya tidak ditemukan.

c. Timbal di Alam

Pada dasawarsa 1970-an, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa 
Barat mulai mengeluarkan undang-undang untuk membatasi 
pencemaran timbal di udara. Hal ini terbukti efektif. Penelitian Pusat 
Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat menunjukkan 
bahwa populasi yang menderita tingginya kadar timbal darah menurun 
dari 77,8% (1976–1980) menjadi 2,2% (1991–1994). Pada akhir abad 
ke-20, produk mengandung timbal yang paling umum adalah baterai 
asam timbal yang dianggap tidak berbahaya bagi manusia.

Selama rentang 1960–1990, produksi timbal di negara-negara Blok 
Barat tumbuh sekitar 31%. Produksi di negara-negara Blok Timur juga 
meningkat, dan persentase timbal dunia yang dihasilkan di negara-
negara ini meningkat dari sekitar 10% (1950) menjadi 30% (1990). 



BAB 7|| Toksikologi Logam 157

Uni Soviet menjadi penghasil timbal terbesar dunia dari pertengahan 
1970-an hingga 1980-an, dan Tiongkok mulai melakukan penambangan 
timbal besar-besaran pada akhir abad ke-20 (Thornton, I., Rautiu, R., 
Brush, S. M., 2001). Berbeda dengan negara-negara Blok Timur di 
Eropa, pada pertengahan abad ke-20 sebagian besar Tiongkok masih 
belum terindustrikan. Penggunaan timbal terkait pengindustrian yang 
selanjutnya terjadi di negara tersebut menjadi ancaman kesehatan 
(seperti halnya di Eropa pada masa Revolusi Industri). Pada tahun 
2004, Tiongkok menjadi produsen timbal terbesar dunia. 

Proses produksi timbal secara primer dan sekunder cukup mirip. 
Beberapa pabrik produksi primer juga melengkapi operasinya dengan 
produksi sekunder, praktik yang diprediksi akan terus meningkat. 
Dengan teknik yang tepat, timbal yang diproduksi awalnya merupakan 
timbal yang masih dalam bentuk sulfida (PbS) dipanggang di udara 
agar teroksidasi: 

2 PbS(s) + 3 O2(g) → 2 PbO(s) + 2 SO2(g)↑

Karena timbal sulfida yang diolah masih belum murni, 
pemanggangan ini menghasilkan tidak hanya timbal (II) oksida (PbO) 
seperti reaksi di atas, tetapi juga campuran oksida, sulfat, dan silikat 
dari timbal maupun logam-logam lain yang terdapat dalam bijih. PbO 
tak murni ini lalu direduksi oleh kokas (karbon dari batu bara) dalam 
sebuah tanur tiup: 

2 PbO(s) + C(s) → 2 Pb(s) + CO2(g)↑

Karena pereaksinya tidak murni, hasil reaksi ini pun tidak murni 
dan mengandung logam pengotor seperti arsenik, antimon, bismuth, 
seng, tembaga, perak, dan emas. Selanjutnya pengotor-pengotor ini 
dimurnikan, umumnya melalui sebuah proses pirometalurgi. Hasil 
dari proses sebelumnya (yang masih berupa lelehan panas) diolah 
melalui tanur pantul. Ke dalam tanur pantul dicampurkan udara, uap 
air, dan sulfur, yang dapat mengoksidasi pengotor-pengotor yang ada, 
kecuali perak, emas, dan bismuth. Pengotor yang telah teroksidasi akan 
memadat dan mengapung sehingga dapat dipisahkan. 
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Emas dan perak lalu dipisahkan melalui proses parkes dengan 
cara mencampurkan cairan seng. Seng melarutkan emas dan perak, 
tetapi tidak bercampur dengan timbal. Seng ini dapat dipisahkan, 
lalu emas dan perak yang terlarut di dalamnya diambil sebagai hasil 
samping. Bismuth dipisahkan dengan proses Betterton–Kroll, yaitu 
mencampurkan kalsium dan magnesium yang menghasilkan senyawa 
bismuth yang mengapung. 

Selain proses pirometalurgi, pemurnian timbal juga dapat dilakukan 
melalui proses elektrolisis yang disebut proses betts yang menghasilkan 
kemurnian lebih tinggi. Namun, proses ini sangat mahal sehingga hanya 
dilakukan jika benar-benar dibutuhkan. 

Timbal digunakan sebagai peluru sejak abad pertengahan. Timbal 
cocok untuk kegunaan ini karena murah, bertitik leleh rendah sehingga 
dapat dicetak dengan peralatan sederhana, dan bermassa jenis tinggi 
sehingga lebih mampu mempertahankan kecepatannya setelah 
ditembakkan. Saat ini, timbal masih menjadi bahan utama peluru, dan 
biasanya dipadukan dengan logam lain sebagai pengeras. Namun, ada 
kekhawatiran bahwa penggunaan peluru timbal untuk berburu dapat 
merusak lingkungan.

Timbal banyak digunakan dalam arsitektur dan konstruksi 
bangunan. Lembaran timbal digunakan sebagai bahan atap, kelongsong, 
talang, dan tembok atap. Timbal juga masih digunakan sebagai bahan 
patung, termasuk pada angkurnya. Dulunya timbal juga digunakan 
untuk menjaga keseimbangan roda mobil, tetapi diganti bahan lain 
karena alasan kesehatan dan lingkungan. 

Timbal digunakan dalam paduan tembaga, termasuk kuningan 
dan perunggu, agar bahan tersebut menjadi mudah dipotong dan lebih 
lumas. Karena tidak larut dalam tembaga, timbal membentuk globul 
(globule, tetesan kecil) yang padat pada celah-celah dalam paduan 
timbal-tembaga tersebut. Pada konsentrasi rendah, globul-globul ini 
berfungsi sebagai pelumas dan mencegah robeknya paduan tersebut 
saat dipotong atau diolah. Paduan dengan konsentrasi timbal tinggi 
digunakan untuk membuat bantalan pada mesin. Pada paduan timbal 
seperti ini, timbal berfungsi sebagai pelumas, sedangkan tembaga 
berfungsi untuk menahan beban. 
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Timbal juga digunakan sebagai peredam suara, getaran, atau radiasi. 
Hal ini disebabkan oleh kepadatan dan nomor atom timbal yang tinggi, 
serta sifatnya yang mudah dibentuk. Timbal tidak memiliki frekuensi 
resonansi alami, alhasil lembaran timbal digunakan sebagai insulasi 
pada tembok, lantai, dan langit-langit studio suara. Pipa organ sering 
dibuat dari timbal yang dipadukan dengan timah untuk mengendalikan 
nada tiap pipa. Timbal merupakan bahan utama untuk penangkal radiasi 
dalam ruangan sinar X maupun penelitian nuklir, karena kepadatannya 
yang tinggi dan sifatnya yang sulit ditembus radiasi. Timbal cair 
digunakan sebagai pendingin pada jenis reaktor nuklir yang disebut 
reaktor cepat berpendingin timbal. 

Pada abad ke-21, penggunaan timbal yang terbesar adalah dalam 
baterai asam timbal. Dalam baterai ini, tegangan listrik dihasilkan oleh 
reaksi antara timbal, timbal (IV) oksida, dan asam sulfat. Superkapasitor 
yang menggunakan baterai asam timbal telah digunakan di Amerika 
Serikat, Australia, dan Jepang (Rich, V., 1994). Baterai asam timbal 
jauh lebih murah dibanding alternatifnya yaitu baterai ion litium, 
tetapi memiliki kepadatan energi yang lebih rendah dan efisiensi siklus 
pengisian (charge-discharge efficiency) yang lebih buruk. 

Timbal digunakan sebagai insulasi pada kabel tegangan tinggi untuk 
mencegah meresapnya air, tetapi mulai ditinggalkan dan diganti bahan 
lain.[189] Penggunaan timbal dalam solder juga mulai ditinggalkan untuk 
mengurangi limbah yang mencemari lingkungan. Timbal digunakan 
dalam Tes Oddy (bersama perak dan tembaga) untuk mendeteksi zat-zat 
yang dapat merusak karya seni rupa di museum. 

d. Dampak Toksisitas Timbal

Walaupun timbal tidak diketahui memiliki fungsi khusus secara biologi, 
tetapi unsur ini sangat banyak ditemui dalam tubuh manusia. Kadar 
rata-rata timbal dalam tubuh manusia dewasa mencapai 120 mg yang 
merupakan logam berat tertinggi ketiga setelah zat besi (4000 mg) dan 
seng (2500 mg). Garam-garam timbal diserap tubuh dengan mudah. 
Pada orang dewasa, 1% timbal disimpan dalam tulang dan sisanya 
dibuang melalui urin dan feses setelah beberapa minggu. Namun, 
pada anak-anak, hanya sepertiga timbal yang dibuang oleh tubuh, dan 
pemaparan secara terus-menerus dapat menyebabkan bioakumulasi. 
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Timbal merupakan racun yang kuat (baik jika dihirup atau ditelan), 
dapat memengaruhi hampir semua organ dan sistem dalam tubuh 
manusia. Menurut National Institute for Occupational Safety and Health 
di Amerika Serikat, timbal dengan konsentrasi 100 mg/m3 di udara 
memiliki status “berbahaya langsung” (kode bahasa Inggris “IDLH”, 
immediately dangerous to life and health). Jika timbal terhirup, hampir 
semuanya akan diserap masuk ke peredaran darah. 

Faktor utama dalam sifat racun timbal adalah kecenderungannya 
mengganggu fungsi-fungsi enzim dengan cara mengikat gugus tiol 
dalam banyak enzim, maupun berkompetisi dengan unsur logam 
penting yang menjadi kofaktor dalam banyak reaksi enzimatik. Logam-
logam yang sering disaingi oleh timbal adalah zat besi, seng, dan 
kalsium. Tubuh yang kekurangan zat besi dan kalsium cenderung lebih 
rentan keracunan timbal.

e. Gejala Keracunan Timbal

Timbal menyebabkan kerusakan otak dan ginjal yang dapat berakhir 
dengan kematian. Dengan meniru (menggantikan posisi) kalsium, 
timbal dapat menembus sawar darah otak, lalu mengurangi dan 
merusak selubung mielin yang membungkus neuron, mengganggu jalur 
pengiriman sinyal pada saraf, dan mengurangi pertumbuhan neuron. 

Dalam tubuh, timbal menghambat enzim porfobilinogen sintase 
dan ferokelatase, sehingga mencegah terbentuknya porfobilinogen dan 
mengikatnya besi ke protoporfirin IX, yang merupakan tahap terakhir 
pembentukan molekul heme. Akibatnya, pembentukan heme dalam 
tubuh menjadi tidak efektif dan menyebabkan anemia mikrositik. 
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Gambar 25. Gejala-Gejala Keracunan Timbal
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Timbal

Gejala keracunan timbal di antaranya adalah nefropati (kerusakan 
ginjal), mulas, dan kadang disertai lemahnya jari, pergelangan 
tangan, dan kaki. Keracunan ini juga dapat menyebabkan sedikit 
kenaikan tekanan darah, yang dapat menyebabkan anemia terutama 
pada penderita berumur menengah atau tua. Beberapa penelitian 
(kebanyakan bermetode potong lintang) menemukan keterkaitan antara 
kontak dengan timbal dengan berkurangnya variabilitas denyut jantung. 
Pada wanita hamil, pemaparan timbal yang tinggi dapat menyebabkan 
keguguran. Pemaparan yang tinggi dan terus-menerus juga dapat 
mengurangi kesuburan pria.
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Timbal juga dapat mengganggu proses pembentukan sinapsis di korteks 
otak besar maupun pembentukan senyawa neurokimia serta saluran ion 
dalam otak anak yang sedang tumbuh. Pemaparan timbal pada anak kecil 
telah dikaitkan dengan meningkatnya risiko gangguan tidur maupun kantuk 
di siang hari pada masa anak akhir. Kadar timbal tinggi dalam darah pada 
anak perempuan dikaitkan dengan terlambatnya pubertas. 

Selain itu, ada hipotesis bahwa naik dan turunnya kadar timbal di 
udara akibat penggunaan tetra etil timbal pada abad ke-20 berkorelasi 
dengan naik turunnya tingkat kriminalitas, tetapi hipotesis ini masih 
belum diterima kebanyakan ilmuwan. Hal ini bisa dipahami karena tidak 
ada penelitian yang akurat dan dilaporkan untuk membuktikan hal ini. 
Hipotesis ini muncul bisa jadi karena tetra etil timbal ada hubungan 
dengan kriminalitas.

Terkait fenomena di atas, penulis selaku Ketua PPKLH Universitas 
Negeri Padang pada tahun awal 2020 telah merencanakan melakukan 
riset terhadap hubungan kriminalitas dengan keberadaan timbal di 
udara. Penulis telah membentuk tim dari berbagai unsur seperti dari 
LSM Agus Teguh Prihartono, dari birokrat Aulia Azhar dan peneliti 
lingkungan hidup Yun Hendri Danhas. Namun, karena keterbatasan 
akses data dan faktor pandemi Covid-19 maka hal itu terkendala dan 
terundur.

f. Sumber Paparan

Paparan timbal adalah masalah global karena penambangan, pengolahan, 
dan penggunaan barang-barang berbahan timbal banyak terjadi di 
berbagai negara. Timbal dapat masuk ke tubuh manusia dengan 
dihirup, ditelan, atau diserap kulit. Hampir semua timbal yang dihirup 
akan diserap tubuh, sedangkan timbal yang ditelan biasanya diserap 
sebesar 20–70%, dan anak-anak menyerap lebih banyak dibanding 
orang dewasa.

Keracunan biasanya terjadi akibat makanan atau minuman yang 
terkontaminasi timbal. Selain itu, kadang timbal masuk karena tidak 
sengaja menelan tanah, debu, atau cat yang terkontaminasi. Air laut 
dapat mengandung timbal jika dicemari limbah industri. Tanah dapat 
terkontaminasi melalui akumulasi partikel limbah dari pipa, cat, maupun 
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emisi bahan bakar yang ditambahi aditif timbal. Buah dan sayuran juga 
dapat terkontaminasi jika tumbuh di tanah berkadar timbal tinggi. 

Penggunaan pipa timbal dapat berbahaya di daerah dengan air 
asam atau air lunak. Air sadah membentuk lapisan pelindung pada 
permukaan pipa, sedangkan air asam atau lunak dapat melarutkan dan 
menyerap timbal. Air yang berkarbondioksida dapat menyerap timbal 
menjadi timbal bikarbonat (Pb(HCO3)2, air yang beroksigen juga dapat 
menyerap timbal menjadi timbal (II) hidroksida. Meminum air yang 
terkontaminasi seperti ini dapat menyebabkan masalah kesehatan. 
Ini dapat dicegah jika air memiliki kesadahan tinggi, karena kalsium 
karbonat dan kalsium sulfat pada air sadah akan bereaksi dengan 
timbal membentuk timbal karbonat atau timbal sulfat yang melapisi 
permukaan pipa. 

Cat timbal sering tertelan oleh anak-anak, misalnya ketika anak itu 
menjilat kusen atau bagian bangunan lain. Selain itu, ketika cat tersebut 
mulai terkelupas, partikelnya menjadi debu dan dapat menempel di 
mulut, makanan, atau minuman. Timbal juga dapat masuk melalui 
hirupan, terutama pada perokok dan pekerja di sektor yang melibatkan 
timbal. Isotop radioaktif timbal-210 (bersama racun-racun lain) sering 
ada dalam rokok, yang berasal dari jenik pupuk fosfat yang digunakan 
untuk tembakau. Penyerapan melalui kulit biasanya terjadi pada 
pekerjaan yang melibatkan senyawa timbal organik. Senyawa timbal 
anorganik biasanya lebih sulit diserap melalui kulit. 

g. Dampak Lingkungan

Tentu saja persoalan yang mengkhawatirkan adalah dampak keberadaan 
timbal pada lingkungan hidup. Salah satu kasus yang menyebabkan 
kematian karena tumpukan sampah mengandung timbal ini pernah 
terjadi di Dakkar pada tahun 2008. Terjadi kematian pada 18 orang 
anak waktu itu.
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Gambar 26. Tumpukan Sampah Baterai di Dakkar, Senegal
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Timbal

Penambangan, pengolahan, dan pembuangan timbal menyebabkan 
kontaminasi dalam tanah dan air. Emisi timbal ke atmosfer mencapai 
puncaknya selama Revolusi Industri dan selama penggunaan aditif 
timbal di bahan bakar. Timbal dilepaskan dari sumber alam (misal akibat 
aktivitas vulkanik), maupun dari kegiatan manusia, misalnya industri, 
pembakaran, daur ulang, dan kegiatan manusia yang mengganggu timbal 
yang sebelumnya tertimbun. Tanah dan endapan di daerah industri 
dan perkotaan banyak mengandung kadar timbal tinggi. Emisi akibat 
pembakaran batu bara sering terjadi. Masalah-masalah ini sering lebih 
parah di negara berkembang akibat kurangnya peraturan, infrastruktur 
pengolahan sampah, dan banyaknya praktik penggunaan timbal yang 
telah ditinggalkan di negara maju.

Timbal dapat terakumulasi di tanah, terutama tanah dengan kadar 
organik tinggi, dan bertahan hingga ratusan atau ribuan tahun. Timbal 
dapat bersaing dengan logam-logam lain dalam tubuh dan permukaan 
tanaman sehingga mengganggu proses fotosintesis, bahkan pada 
konsentrasi tinggi dapat membahayakan pertumbuhan dan hidup 
tumbuhan itu. Kontaminasi timbal dapat mengikuti rantai makanan, 
sehingga kontaminasi pada tanah dan tumbuhan akan menyebabkan 
juga kontaminasi pada hewan atau mikroorganisme yang memakannya. 

Pada hewan, timbal meracuni banyak organ, merusak sistem 
saraf, ginjal, reproduksi, pembuatan sel darah, dan peredaran darah. 
Ikan dapat menyerap timbal melalui air dan endapan yang terdapat 
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di habitatnya, sehingga unsur ini dapat terakumulasi melalui rantai 
makanan dan membahayakan hewan-hewan laut lainnya. Bahkan juga 
menjadi sumber racun bagi manusia melalui makanan. 

5. Kromium

a. Sifat Kromium

Fawcett (1988) menyatakan bahwa kromium mengagumkan untuk sifat 
magnetiknya. Ia adalah satu-satunya unsur padat yang menunjukkan 
tingkat antiferomagnetik pada suhu ruang (dan di bawahnya). Di 
atas 38 °C, ia berubah menjadi paramagnetik. Logam kromium yang 
dibiarkan di udara terbuka mengalami pasivasi oleh oksidasi, dengan 
membentuk lapisan permukaan tipis yang protektif. 

Lapisan ini adalah suatu struktur spinel dengan ketebalan hanya 
beberapa molekul. Ia sangat padat, dan mencegah difusi oksigen ke 
dalam logam di bawahnya. Ini berbeda dari oksida yang terbentuk pada 
permukaan besi dan baja karbon, yang mana oksigen elemental terus 
bermigrasi, mencapai logam di bawahnya yang menyebabkan perkaratan 
berkelanjutan. Pasivasi dapat ditingkatkan dengan kontak singkat 
dengan asam oksidator seperti asam nitrat. Kromium terpasivasi stabil 
terhadap asam. Pasivasi dapat dihilangkan dengan reduktor kuat yang 
menghancurkan lapisan oksida pelindung pada logam. Logam kromium 
yang telah diberi perlakuan ini mudah larut dalam asam lemah. 

Kromium, tidak seperti logam sejenis seperti besi dan nikel, tidak 
terpengaruh oleh perapuhan hidrogen. Namun, ia terpengaruh oleh 
perapuhan nitrogen, bereaksi dengan nitrogen dari air dan membentuk 
nitrida yang rapuh pada suhu tinggi yang merupakan bagian dari karya logam.

b. Sejarah Kromium

Kromium ditemukan sebagai unsur setelah ia menarik perhatian 
dunia Barat dengan kristal mineral merahnya, krokoit (timbal (II) 
kromat), yang ditemukan pada tahun 1761 dan awalnya digunakan 
sebagai pigmen. Hampir semua kromium yang diekstraksi secara 
komersial berasal dari sumber tunggal, bijih kromit, yang merupakan 
besi kromium oksida (FeCr2O4}). Kromit sekarang merupakan sumber 
utama kromium untuk pigmen. 
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Senjata yang ditemukan dalam lubang penguburan berasal dari 
Pasukan Terakota Dinasti Qin abad ke-3 SM di dekat Xi’an, China 
telah dianalisis oleh para arkeolog. Meskipun terkubur lebih dari 2.000 
tahun, ujung perunggu kuno dari baut busur silang dan pedang yang 
ditemukan pada situs tersebut menunjukkan hanya sedikit korosi, 
mungkin karena perunggu sengaja disalut lapisan tipis kromium oksida. 
Namun, lapisan oksida bukan logam kromium atau lapisan krom seperti 
yang kita ketahui saat ini. 

Mineral kromium sebagai pigmen menarik perhatian dunia 
Barat pada abad ke-18. Pada 26 Juli 1761, Johann Gottlob Lehmann 
menemukan mineral merah-jingga dalam tambang Beryozovskoye 
di Pegunungan Ural yang ia namakan timbal merah Siberia. Meskipun 
disalahtafsirkan sebagai senyawa timbal dengan komponen selenium 
dan besi, mineral ini sebetulnya adalah krokoit (timbal kromat) dengan 
rumus PbCrO4. Pada tahun 1770, Peter Simon Pallas mengunjungi situs 
yang sama seperti yang dikunjungi oleh Lehmann dan menemukan 
mineral timbal merah yang memiliki manfaat sebagai pigmen dalam 
cat. Penggunaan timbal merah Siberia sebagai pigmen cat kemudian 
berkembang pesat. Pigmen kuning cerah yang dibuat dari krokoit juga 
menjadi popular (Guertin et al., 2005).

c. Kegunaan Kromium

Sesuai dengan sifatnya, maka kromium pun digunakan dalam 
kepentingan banyak hal bagi manusia. Salah satunya adalah untuk 
melapisi bahan otomotif seperti bus dan bahan dari besi lainnya. 

Gambar 27. Bus Sekolah yang Dicat Kuning Krom
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kromium
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Mineral krokoit (timbal kromat PbCrO4) digunakan sebagai pigmen 
kuning segera setelah penemuannya. Setelah metode sintesis tersedia 
sejak melimpahnya kromit, kuning krom, bersama dengan kuning 
kadmium, menjadi salah satu pigmen kuning yang paling banyak 
digunakan. Pigmen tidak mengalamai fotodegradasi, tetapi cenderung 
menggelap karena pembentukan kromium (III) oksida. Ia memiliki 
warna yang kuat, dan digunakan untuk bus sekolah di AS dan untuk 
layanan pos (misalnya Deutsche Post) di Eropa. 

Penggunaan kuning krom ditolak dengan alasan lingkungan 
dan keselamatan dan digantikan oleh pigmen organik atau alternatif 
yang bebas dari timbal dan kromium. Pigmen lain berbasis kromium 
adalah, misalnya pigmen merah cerah merah krom, yang merupakan 
timbal kromat basa (PbCrO4·Pb(OH)2). Pigmen kromat yang sangat 
penting, yang pernah digunakan luas dalam formulasi cat dasar logam, 
adalah seng kromat, sekarang digantikan oleh seng fosfat. Sebuah cat 
dasar diformulasikan untuk menggantikan praktik berbahaya dari 
perawatan badan pesawat aluminium dengan larutan asam fosfat. 
Teknik ini menggunakan seng tetroksikromat yang terdispersi dalam 
larutan polivinil butiral. Suatu larutan 8% asam fosfat dalam larutan 
ditambahkan segera sebelum aplikasi. 

Ditemukan bahwa alkohol yang mudah teroksidasi adalah bahan 
ramuan penting. Suatu lapisan tipis sekitar 10–15 μm diaplikasikan, 
yang berubah dari kuning menjadi hijau tua ketika sudah pulih. Tetap 
masih ada pertanyaan terkait mekanisme yang benar. Hijau krom adalah 
campuran biru Prusia dan kuning krom, sementara hijau krom oksida 
adalah kromium (III) oksida. 

Oksida kromium juga digunakan sebagai pewarna hijau dalam 
pembuatan kaca dan sebagai glasir pada keramik. Kromium oksida 
hijau sangat ringan dan seperti digunakan pada penyalut selongsong. Ia 
juga merupakan ingredien utama dalam cat reflektor inframerah, yang 
digunakan oleh pasukan bersenjata, untuk mencat kendaraan, untuk 
memberikan reflektansi IR yang serupa dengan daun hijau. 
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Kegunaan lain:

• Kromium (IV) oksida (CrO2) adalah senyawa magnetik. Bentuk 
idealnya anisotropi, yang memberikan koersivitas tinggi dan sisa 
magnetisasi, membuatnya sebagai senyawa superior terhadap 
γ-Fe2O3. Kromium(IV) oksida digunakan untuk pabrikasi pita 
magnetik yang digunakan dalam pita audio kinerja tinggi dan kaset 
audio. Kromat dapat mencegah korosi baja pada kondisi basah, dan 
oleh karena itu kromat ditambahkan pada lumpur pengeboran.

• Kromium (III) oksida (Cr2O3) adalah logam poles yang dikenal 
sebagai rona hijau.

• Asam kromat adalah oksidator kuat dan senyawa yang berguna 
untuk membersihkan peralatan gelas laboratorium dari senyawa 
organik renik apa pun. Ia disiapkan dengan melarutkan kalium 
dikromat dalam asam sulfat pekat, yang kemudian digunakan untuk 
membilas peralatan. Natrium dikromat kadang-kadang digunakan 
karena kelarutannya yang lebih tinggi (masing-masing 50 g/L vs 
200 g/L). Penggunaan larutan pembersih dikromat sekarang sudah 
dihapus karena toksisitasnya yang tinggi dan masalah lingkungan. 
Larutan pembersih modern sangat efektif dan bebas kromium.

• Kalium dikromat adalah pereaksi kimia, yang digunakan untuk 
titrasi.

• Alum krom adalah kromium (III) kalium sulfat dan digunakan 
sebagai mordan (yaitu zat fiksasi) untuk pewarna kain dan 
penyamakan.

d. Peran Biologis Kromium

Selain bersifat toksin, kromium juga memiliki peran biologis di alam. 
Dilaporkan oleh Bona & Love et al., (2011) bahwa dalam bentuk 
kromium trivalen, Cr (III), atau Cr3+, kromium diidentifikasi sebagai 
nutrisi esensial pada akhir tahun 1950-an dan kemudian diterima 
sebagai unsur renik untuk perannya dalam aksi insulin, hormon 
penting untuk metabolisme dan penyimpanan karbohidrat, lemak dan 
protein. Namun, mekanisme tepatnya dalam tubuh belum sepenuhnya 
didefinisikan, meninggalkan pertanyaan apakah kromium penting untuk 
kesehatan manusia. 
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Wise et al., (2012) melaporkan hasil penelitannya bahwa kromium 
trivalen terdapat dalam jumlah renik pada makanan, minuman anggur 
dan air. Sebaliknya, kromium heksavalen Cr (VI) atau Cr6+ sangat 
beracun dan merupakan mutagen jika terhirup. Menghirup kromium 
(VI) dalam air telah dikaitkan dengan tumor lambung, dan juga dapat 
menyebabkan alergi dermatitis kontak (allergic contact dermatitis, ACD). 
Defisiensi kromium, yang melibatkan kekurangan Cr (III) di dalam 
tubuh, atau mungkin beberapa kompleknya, seperti faktor toleransi 
glukosa masih kontroversial. Beberapa penelitian menunjukkan 
bahwa kromium (III) bentuk aktif biologis dalam oligopeptida disebut 
zat pengikat kromium berat molekul rendah (low-molecular-weight 
chromium-binding substance, LMWCr), yang mungkin berperan dalam 
jalur pensinyalan insulin. Meskipun mekanisme kromium dalam 
peran biologis tidak jelas, suplemen diet kromium meliputi kromium 
(III) pikolinat, kromium (III) polinikotinat, dan zat terkait. Manfaat 
suplemen-suplemen tersebut belum terbukti. 

Di Amerika Serikat, panduan diet untuk asupan kromium harian 
pada 2001 cukup rendah, mulai 50-200 μg untuk dewasa hingga 35 μg 
(pria dewasa) dan 25 μg (wanita dewasa). Pada tahun 2014, Otoritas 
Keamanan Pangan Eropa (European Food Safety Authority) menerbitkan 
laporan yang menyatakan bahwa asupan kromium (III) tidak memiliki 
manfaat pada kesehatan manusia, sehingga Panel menghilangkan 
kromium dari daftar unsur nutrisi dan esensial (Vincet et al., 2015).

e. Toksisitas Kromium

Toksisitas oral akut untuk kromium (VI) berkisar antara 50 dan 
150 μg/kg (Katz & Salem, 1992). Selanjutnya, terkait dengan toksisitas 
kromium ini, dilaporkan oleh Dayan & Paine (2001) bahwa di dalam 
tubuh, kromium (VI) direduksi melalui beberapa mekanisme menjadi 
kromium (III) yang sudah ada dalam darah sebelum memasuki sel. 
Kromium (III) diekskresikan dari dalam tubuh, sementara ion kromat 
ditransfer ke dalam sel melalui mekanisme transport, bersamaan dengan 
masuknya ion sulfat dan fosfat ke dalam sel. Toksisitas akut kromium 
(VI) karena sifat oksidator kuatnya, setelah memasuki aliran darah, ia 
akan menghancurkan ginjal, liver dan sel darah melalui reaksi oksidasi. 
Hasilnya adalah hemolisis, kegagalan ginjal dan liver. Dialisis agresif 
dapat dijadikan pengobatannya. 
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Karsinogenitas debu kromat telah diketahui sejak lama, dan pada 
tahun 1890 publikasi pertama menjelaskan peningkatan risiko kanker 
pada pekerja perusahaan pewarna kromat. Tiga mekanisme diusulkan 
untuk menjelaskan genotoksisitas kromium (VI). Mekanisme pertama 
mencakup radikal hidroksil yang sangat reaktif dan radikal reaktif 
lainnya yang merupakan produk sampingan reduksi kromium (VI) ke 
kromium (III). Proses kedua mencakup pengikatan langsung senyawa 
kromium (V), yang dihasilkan melalui reduksi dalam sel, dan kromium 
(IV) pada DNA. Mekanisme terakhir terkait genotoksisitas dengan 
ikatan DNA dengan produk akhir reduksi kromium (III).

Garam kromium (kromat) juga penyebab reaksi alergi pada 
beberapa orang. Kromat sering digunakan untuk manufaktur, antara 
lain, produk kulit, cat, semen, mortar dan anti korosi. Kontak dengan 
produk yang mengandung kromat dapat menyebabkan alergi dermatitis 
kontak dan dermatitis iritasi. yang menghasilkan koreng pada kulit, 
kadang-kadang disebut sebagai “koreng krom”. Kondisi ini sering 
dijumpai pada pekerja yang telah terpapar larutan kromat kuat pada 
penyepuhan elektrik, penyamakan, dan pabrik yang menghasilkan krom 
(Basketter & David et al., 2000).

f. Masalah Lingkungan

Senyawa kromium sering ditemukan di dalam tanah dan air tanah 
pada situs industri yang sudah tak terpakai, karena senyawa kromium 
pernah digunakan dalam senyawa pewarna, cat, dan penyamak kulit. 
Saat ini, diperlukan pembersihan dan remediasi lingkungan. Cat dasar 
yang mengandung kromium heksavalen masih banyak digunakan untuk 
aplikasi finishing pesawat terbang dan mobil. Hal ini mengindikasikan 
akan berpotensi untuk menjadi limbah yang berada pada lingkungan 
hidup dan bersifat toksin.

Hal yang mengkhawatirkan adalah apabila tumpukan kromium 
berada pada sampah atau limbah padat. Limbah tersebut pada tempat 
terbuka seperti pada tempat pembuangan akhir akan mengalami 
pencucian oleh air hujan dan mengalir pada tanah. Pada tanah akan 
mengalami transport dan transformasi dan mengakibatkan keracunan 
pada organisme.
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6. Nikel 

Nikel adalah unsur kimia metalik dalam tabel periodik yang memiliki 
simbol Ni dan nomor atom 28. Nikel mempunyai sifat tahan karat. 
Dalam keadaan murni, nikel bersifat lembek, tetapi jika dipadukan 
dengan besi, krom, dan logam lainnya, dapat membentuk baja tahan 
karat yang keras. 

Perpaduan nikel, krom dan besi menghasilkan baja tahan karat 
(stainless steel) yang banyak diaplikasikan pada peralatan dapur (sendok, 
dan peralatan memasak), ornamen-ornamen rumah dan gedung, serta 
komponen industri. 

a. Proses Pemurnian Refinery Pengolahan Nikel

Nikel ditemukan oleh Cronstedt pada tahun 1751 dalam mineral 
yang disebutnya kupfernickel (nikolit). Nikel adalah komponen yang 
ditemukan banyak dalam meteorit dan menjadi ciri komponen yang 
membedakan meteorit dari mineral lainnya. Meteorit besi atau siderit, 
dapat mengandung alloy besi dan nikel berkadar 5-25%. Nikel diperoleh 
secara komersial dari pentlandit dan pirotit di kawasan Sudbury Ontario, 
sebuah daerah yang menghasilkan 30% kebutuhan dunia akan nikel. 
Deposit nikel lainnya ditemukan di Kaledonia Baru, Australia, Cuba, 
dan Indonesia. 

Berdasarkan tahapan proses, pengolahan nikel dapat dilakukan 
dalam tiga tahapan proses, yaitu tahap preparasi, tahap pemisahan, 
dan tahap dewatering. Kegiatan pengolahan ini bertujuan untuk 
membebaskan dan memisahkan mineral berharga dari mineral yang 
tidak berharga atau mineral pengotor sehingga setelah dilakukan proses 
pengolahan dihasilkan konsentrat yang bernilai tinggi dan tailing yang 
tidak berharga. Metode yang dipakai bermacam-macam tergantung dari 
sifat kimia, sifat fisika, sifat mekanik dari mineral itu sendiri. 

Nikel merupakan logam berwarna putih keperak-perakan, ringan, 
kuat anti karat, bersifat keras, mudah ditempa, sedikit ferromagnetis, 
dan merupakan konduktor yang agak baik terhadap panas dan listrik. 
Nikel tergolong dalam grup logam besi-kobal, yang dapat menghasilkan 
alloy yang sangat berharga. Spesifik gravity-nya 8,902 dengan titik lebur 
1453 0C dan titik didih 2732 0C, resisten terhadap oksidasi, mudah 
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ditarik oleh magnet, larut dalam asam nitrit, tidak larut dalam air dan 
amoniak, sedikit larut dalam hidroklorik dan asam belerang. Memiliki 
berat jenis 8,8 untuk logam padat dan 9,04 untuk kristal tunggal. 

Secara umum, mineral bijih di alam ini dibagi dalam 2 (dua) jenis 
yaitu mineral sulfida dan mineral oksida. Begitu pula dengan bijih nikel, 
ada sulfida dan ada oksida. Masing-masing mempunyai karakteristik 
sendiri dan cara pengolahannya pun juga tidak sama. Dalam bahasan 
kali ini akan dibatasi pengolahan bijih nikel dari mineral oksida (laterit). 

Bijih nikel dari mineral oksida (laterit) ada dua jenis yang umumnya 
ditemui yaitu saprolit dan limonit dengan berbagai variasi kadar. 
Perbedaan menonjol dari 2 jenis bijih ini adalah kandungan Fe (besi) 
dan Mg (magnesium), bijih saprolit mempunyai kandungan Fe rendah 
dan Mg tinggi, sedangkan limonit sebaliknya. Bijih saprolit dua dibagi 
dalam 2 jenis berdasarkan kadarnya, yaitu HGSO (High Grade Saprolit 
Ore) dan LGSO (Low Grade Saprolit Ore), biasanya HGSO mempunyai 
kadar Ni ≥ 2%, sedangkan LGSO mempunyai kadar Ni. Adapun 
tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan proses pengelolaan nikel 
melalui beberapa tahap utama yaitu, crushing, pengeringan, pereduksi, 
peleburan, pemurnian, dan granulasi dan pengemasan. 

b. Kegunaan Nikel

Nikel diproduksi di dunia untuk digunakan dalam stainless steel. Stainless 
steel merupakan paduan besi yang tahan karat. Benda ini juga digunakan 
dalam keperluan rumah tangga seperti pisau, sendok, garpu dan lain 
sebagainya. Di samping itu, nikel juga digunakan untuk membuat koin 
untuk berbagai kegunaan. Sebagai senyawa, nikel memiliki sejumlah 
kegunaan dalam reaksi kimia, seperti katalis untuk hidrogenasi, 
katoda untuk baterai, pigmen dan perawatan permukaan logam untuk 
mencegah karat. 

c. Toksisitas Nikel

Nikel telah dianggap secara relatif nontoksik bila dibandingkan 
dengan logam berat lainnya. Namun, hal itu bisa jadi disebabkan 
karena beberapa bukti kecil yang berbeda, disebabkan oleh perubahan 
pandangan pada dekade ini. Namun, beberapa studi yang telah dilakukan 
menunjukkan bahwa toksisitas nikel pada spesies air tawar cenderung 
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menjadi “terselubungi” oleh kehadiran logam lainnya di dalam air 
tercemar. Hal ini terjadi akibat aktivitas pertambangan, elctroplating, dan 
produksi baja tahan karat. Studi lainnya telah menunjukkan terjadinya 
efek kronik dari paparan nikel seperti penghambatan pertumbuhan dan 
reproduksi pada invertebrata akibat dari konsentrasi nikel naik dua kali 
daripada level konsentrasi akut terendah. 

Selain itu, beberapa temuan berhubungan dengan paparan sejumlah 
kecil patikulat senyawa Ni dengan kerusakan DNA telah menjadi 
perhatian utama berkaitan dengan karsinogenisitas Ni pada mamalia. 
Akibat studi ini telah menghasilkan kategori nikel sebagai daftar yang 
menjadi perhatian oleh US Enviromental Protection Agency (1994) (Wright 
dan Pamela, 2002).

Toksisitas nikel tergantung pada bentuk di mana nikel diintroduksi 
ke dalam sel. Senyawa nikel dapat dibagi ke dalam tiga kategori 
berdasarkan peningkatan toksisitas akutnya:

• Garam nikel larut dalam air [NiCl2, NiSO4, Ni(NO3)2, dan 
Ni(CH3COO)2].

• Partikulat nikel [Ni3S2, NiS2, Ni7S6, dan Ni(OH)2].
• Karbonil nikel larut dalam lemak [Ni(CO)4].

Nikel karbonat (NiCO3) yang merupakan bagian dari kelompok I 
dan II. Nikel karbonat larut dalam kultur sel dan terdistribusi di dalam 
sel sebagai garam yang larut dalam air, tetapi penyerapan terbesar 
tetap oleh sel dan memiliki toksisitas lebih akut sama halnya dengan 
partikulat nikel. 

Toksisitas akut nikel pada manusia pada umumnya terbalik secara 
proposional dengan solubilitas Ni dalam air. Nikel karbonil lebih toksik 
daripada partikulat nikel karena kenetika fase gas mengirim Ni(CO)4 
ke jaringan paru-paru dapat lebih cepat daripada inkoporasi partikulat 
dalam sel. Dalam jangka toksisitas panjang dan karsinogenitas, yaitu 
nikel sebagai garam larut dalam air< Ni(CO)4< Partikulat Ni (Wright 
dan Pamela, 2002).

Walaupun toksisitas Ni meningkat sesuai dengan menurunnya 
solubilitas air senyawa Ni maka Ni2+ bebas merupakan bentuk toksik 
paling tinggi di dalam sel. Kenyataan ini kontradiksi jika dianggap 
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satu rute penyerapan nikel dan pengeluaran oleh sel. Senyawa nikel 
yang larut memiliki pergantian biologis yang cepat dan toksisitas 
rendah. Partikulat Ni memasuki sel melalui fagositosis. Lisosom 
yang terikat dengan vesikel fagositik dan membantu pemutusan Ni, 
namun mekanisme ini belum banyak diketahui. Vesikel ini kemudian 
mengelompok di sekitar selubung inti, pada tempat masuknya ion 
Ni2+ dan bereaksi secara langsung dengan molekul DNA sehingga 
menghasilkan fragmentasi dan hubungan silang. 

Wright dan Pamela (2002) mengemukakan bahwa pada mamalia, 
karsinogenitas telah menjadi perhatian utama karena partikulat Ni 
merupakan sumber tahan lama dari Ni2+ yang tersalurkan secara 
langsung ke dalam DNA sekali terdisolusi. Waktu paruh kolam 
partikulat Ni pada paru-paru manusia dan jaringan hidung adalah 3-4 
tahun. Nikel karbonil merupakan bentuk gas yang memiliki fungsi 
berbahaya yang spesifik pada pengilangan nikel dan penggunaan pada 
katalis nikel. Bentuk ini muda larut dalam lemak dan sangat cepat 
memasuki tameng darah pada alveolar pada dua arah. 

Sejumlah signifikan yang dikeluarkan sebagai bentuk Ni(CO)4, 
dan tetap tersisa yang terlokalisasi pada jaringan (terutama pada 
paru-paru) dalam bentuk ionik bebas. Toksisitas akut disebabkan 
oleh terhambatnya aktivitas enzim dalam paru-paru yang selanjutnya 
berakibat pada kerusakan sistem respirasi. 

7. Merkuri

Raksa (nama lama: air raksa) atau merkuri atau hydrargyrum (bahasa 
Latin: hydrargyrum, air/cairan perak) adalah unsur kimia pada tabel 
periodik dengan simbol Hg dan nomor atom 80. Sembel (2015) 
menambahkan bahwa raksa memiliki waktu paruh 444 tahun, dan 
berisotop 202. 

Unsur golongan logam transisi ini berwarna keperakan dan 
merupakan satu dari lima unsur (bersama cesium, fransium, galium, dan 
brom) yang berbentuk cair dalam suhu kamar, serta mudah menguap 
(Hammond & Lide, 2005). Hg akan memadat pada tekanan 7.640 Atm. 
Kelimpahan Hg di bumi menempati di urutan ke-67 di antara elemen 
lainnya pada kerak bumi. Di alam, merkuri (Hg) ditemukan dalam 
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bentuk unsur merkuri (Hg0), merkuri monovalen (Hg1+), dan bivalen 
(Hg2+) di mana keduanya merupakan logam paling rapuh. 

Raksa banyak digunakan sebagai bahan amalgam gigi, termometer, 
barometer, dan peralatan ilmiah lain, walaupun penggunaannya untuk 
bahan pengisi termometer telah digantikan (oleh termometer alkohol, 
digital, atau termistor) dengan alasan kesehatan dan keamanan 
karena sifat toksik yang dimilikinya. Unsur ini diperoleh terutama 
melalui proses reduksi dari cinnabar mineral. Densitasnya yang tinggi 
menyebabkan benda-benda seperti bola biliar menjadi terapung jika 
diletakkan di dalam cairan raksa hanya dengan 20 persen volumenya 
terendam.

a. Merkuri di dalam Lingkungan

Merkuri masuk ke dalam lingkungan melalui pembuangan sampah domesti, 
dan terutama karena industri. Industri yang terkait dengan merkuri ini 
berupa baterai, produk-produk medis seperti barometer, termometer, 
termostat dan lain sebagainya. Pada perkotaan, merkuri berada dalam 
lingkungan karena adanya kegiatan pembakaran pada tempat pembuangan 
sampah, maupun sampah domestik di tempat terbuka. 

Hingga saat ini, merkuri masih digunakan secara luas dalam 
pertambangan rakyat di Indonesia. Raksa digunakan untuk memisahkan 
emas dari bahan lainnya dari hasil galian. Sejak tahun 2005 Simpson 
(2005) telah melaporkan bahwa air laut di sekitar penambangan emas 
di Sulawesi Utara mengalami peningkatan kadar As dan Hg. Hal ini 
nyata pencemaran dan merupakan toksin logam berat bagi lingkungan 
hidup dan organisme. 

Secara alamiah Hg berasal dari kegiatan gunung api atau rembesan 
air tanah yang melewati deposit Hg. Apabila masuk ke dalam perairan, 
merkuri mudah berikatan dengan klor yang ada dalam air laut dan 
membentuk ikatan HgCl. Dalam bentuk ini, Hg mudah masuk ke dalam 
plankton dan bisa berpindah ke biota laut lain. Merkuri anorganik 
(HgCl) akan berubah menjadi merkuri organik (metil merkuri) oleh 
peran mikroorganisme yang terjadi pada sedimen dasar perairan. 

Merkuri dapat pula bersenyawa dengan karbon membentuk senyawa 
organo-merkuri. Senyawa organo-merkuri yang paling umum adalah 
metil merkuri yang dihasilkan oleh mikroorganisme dalam air dan tanah. 
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Mikroorganisme kemudian termakan oleh ikan sehingga 
konsentrasi merkuri dalam ikan meningkat. Metil Hg memiliki 
kelarutan tinggi dalam tubuh hewan air sehingga Hg terakumulasi 
melalui proses bioakumulasi dan biomagnifikasi dalam jaringan tubuh 
hewan air, karena pengambilan Hg oleh organisme air yang lebih cepat 
dibandingkan proses ekskresi. 

b. Toksisitas Merkuri

Keracunan kronis oleh merkuri dapat terjadi akibat kontak kulit, 
makanan, minuman, dan pernapasan. Toksisitas kronis berupa gangguan 
sistem pencernaan dan sistem saraf atau gingivitis. Akumulasi Hg dalam 
tubuh dapat menyebabkan tremor, parkinson, gangguan lensa mata 
berwarna abu-abu, serta anemia ringan, dilanjutkan dengan gangguan 
susunan saraf yang sangat peka terhadap Hg dengan gejala pertama 
adalah parestesia, ataksia, disartria, ketulian, dan akhirnya kematian. 

Wanita hamil yang terpapar alkil merkuri bisa menyebabkan 
kerusakan pada otak janin sehingga mengakibatkan kecacatan pada 
bayi yang dilahirkan hasil penelitian menunjukkan bahwa otak janin 
lebih rentan terhadap metil merkuri dibandingkan dengan otak 
dewasa. Konsentrasi Hg 20 μgL dalam darah wanita hamil sudah dapat 
mengakibatkan kerusakan pada otak janin. 

Merkuri memiliki afinitas yang tinggi terhadap fosfat, sistin, dan 
histidil yang merupakan rantai samping dari protein, purin, pirimidin, 
pteridin, dan porifirin. Dalam konsentrasi rendah ion Hg+ sudah mampu 
menghambat kerja 50 enzim yang menyebabkan metabolisme tubuh 
terganggu garam merkuri anorganik bisa mengakibatkan presipitasi 
protein, merusak mukosa saluran pencernaan, merusak membran 
ginjal maupun membran filter glomerulus. Toksisitas kronis dari 
merkuri organik ini dapat menyebabkan kelainan berkelanjutan berupa 
tremor, terasa pahit di mulut, gigi tidak kuat dan rontok, albuminuria, 
eksantema pada kulit, dekomposisi eritrosit, serta menurunkan tekanan 
darah. Keracunan metil merkuri pernah terjadi di Jepang, dikenal sebagai 
minamata yang mengakibatkan kematian pada 110 orang.

Pemantauan lingkungan perlu dilakukan secara periodik dan 
sistematik dalam hal mengendalikan terjadinya toksisitas dari logam, 
yang dalam hal ini adalah raksa. Di Sumatera Barat beberapa titik lokasi 
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masih ada kegiatan PETI (Penambangan Tanpa Izin) yang tentu saja 
akan berpotensi terhadap terjadinya akumulasi Hg dan berdampak luas 
dan jangka panjang. 

Dalam penyelesaian buku ini, penulis bersama tim peneliti 
melakukan pemantauan terhadap titik lokasi yang diduga tercemar oleh 
logam berat, terutama karena aktivitas PETI dan industri lainnya. Data 
dan fakta yang ada di lapangan, sekaligus berkaitan dengan beberapa 
kegiatan PPLH yang penulis tekuni dan jalani seperti Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis (KLHS) dan penilaian AMDAL. 

Gambar 28. Pemantauan Limbah Cair pada Lingkungan Hidup
Sumber: Dewata, I. 2020

C. Logam Esensial

1. Molibdenum

Molibdenum adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang 
memiliki lambang Mo dan nomor atom 42. Namanya diambil dari Neo-
Latin molybdaenum, dari bahasa Yunani Kuno Μόλυβδος molybdos, yang 
berarti timbal, karena bijihnya dirancukan dengan bijih timbal. Mineral 
molibdenum telah dikenal sepanjang sejarah, tetapi unsurnya ditemukan 
(dalam arti membedakannya sebagai entitas baru dari garam mineral 
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logam lainnya) pada tahun 1778 oleh Carl Wilhelm Scheele. Logamnya 
pertama kali diisolasi pada tahun 1781 oleh Peter Jacob Hjelm. 

Molibdenum tidak terjadi secara alami sebagai logam bebas di bumi, 
ia hanya ditemukan dalam berbagai tingkat oksidasi pada mineral. Unsur 
bebasnya, suatu logam keperakan dengan noda abu-abu, memiliki titik 
lebur ke-6 di antara semua unsur. Ia mudah membentuk karbida stabil 
dan keras dalam logam paduan, dan untuk alasan ini, sebagian besar 
produksi dunia unsur ini (sekitar 80%) digunakan dalam paduan baja, 
termasuk paduan berkekuatan tinggi dan superalloy. 

Sebagian besar senyawa molibdenum memiliki kelarutan rendah 
dalam air, tetapi ketika mineral molibdenum terkena oksigen dan air, ion 
molibdat MoO2−4 yang dihasilkan cukup larut. Dalam skala industri, 
senyawa molibdenum (sekitar 14% dari produksi dunia) digunakan 
dalam aplikasi tekanan tinggi dan suhu tinggi sebagai pigmen dan katalis. 

Enzim pengikat molibdenum sejauh ini merupakan katalis bakteri 
yang paling umum untuk memutus ikatan kimia dalam molekul 
nitrogen atmosfer dalam proses fiksasi nitrogen. Setidaknya 50 enzim 
molibdenum sekarang dikenal pada bakteri dan hewan, walaupun 
hanya enzim bakteri dan sianobakteria yang terlibat dalam fiksasi 
nitrogen. Nitrogenase ini mengandung molibdenum dalam bentuk yang 
berbeda dari enzim molibdenum lainnya, yang semuanya mengandung 
molibdenum teroksidasi penuh dalam kofaktor molibdenum. Berbagai 
enzim kofaktor molibdenum ini sangat penting bagi organisme, 
dan molibdenum adalah unsur esensial untuk kehidupan di semua 
organisme eukariota yang lebih tinggi, meskipun tidak pada semua 
bakteri. 

a. Karakteristik Molibdenum

Dalam bentuknya yang murni, molibdenum adalah logam abu-abu 
keperakan dengan kekerasan Mohs sebesar 5,5. Mo memiliki titik lebur 
2623 °C (4753 °F; 2896 K); dari unsur alami, hanya tantalum, osmium, 
renium, wolfram, dan karbon yang memiliki titik lebur lebih tinggi 
(Lide, 1994). Oksidasi lemah molibdenum dimulai pada 300 °C (572 °F; 
573 K). Ia salah satu yang memiliki koefisien ekspansi termal terendah 
di antara logam yang digunakan secara komersial. Kekuatan tarik kabel 
molibdenum meningkat sekitar 3 kali, dari sekitar 10 menjadi 30 GPa, 
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ketika diameternya menurun dari ~50-100 nm ke 10 nm (Shpak, 
Kotrechko, et al., 2009). 

b. Keberadaan di Alam 

Molibdenum adalah unsur paling melimpah ke-54 dalam kerak bumi 
dan unsur paling melimpah ke-25 di samudera, dengan rata-rata 
10 bagian per miliar; ini adalah unsur paling melimpah ke-42 di alam 
semesta. Misi Rusia Luna 24 menemukan butir bantalan molibdenum 
(1 × 0,6 μm) dalam fragmen piroksena yang diambil dari Mare Crisium 
di permukaan bulan. Kelangkaan molibdenum di kerak bumi diimbangi 
oleh konsentrasinya dalam sejumlah bijih yang tidak larut dalam air 
yang sering ditemukan. Ia sering tergabung dengan belerang dengan 
cara yang sama seperti tembaga. 

Meskipun molibdenum ditemukan di mineral seperti wulfenit 
(PbMoO4) dan powellit (CaMoO4), sumber komersial utamanya adalah 
molibdenit (MoS2). Molibdenum ditambang sebagai bijih utama dan 
juga dipulihkan sebagai produk sampingan dari pertambangan tembaga 
dan wolfram (Lide, 1994).

Produksi molibdenum dunia adalah 250.000 t pada tahun 2011, 
produsen terbesar adalah China (94.000 t), Amerika Serikat (64.000 t), 
Chile (38.000 t), Peru (18.000 t) dan Meksiko (12.000 t). Total cadangan 
diperkirakan mencapai 10 juta ton, dan sebagian besar terkonsentrasi 
di China (4,3 Mt), AS (2,7 Mt) dan Chile (1,2 Mt). Berdasarkan 
benua, 93% produksi molibdenum dunia terbagi secara merata antara 
Amerika Utara, Amerika Selatan (terutama di Chile), dan China. Eropa 
dan seluruh Asia (kebanyakan Armenia, Rusia, Iran dan Mongolia) 
menghasilkan sisanya. 

c. Kegunaan Molibdenum sebagai Unsur Murni dan Senyawa

• Serbuk molibdenum digunakan sebagai pupuk untuk beberapa 
tanaman, seperti kembang kol. 

• Unsur molibdenum digunakan dalam analisis NO, NO 2, NOx pada 
pembangkit listrik untuk pengendalian pencemaran. Pada 350 °C 
(662 °F), unsur bertindak sebagai katalisator untuk NO2/NOx 
membentuk molekul NO untuk dideteksi oleh cahaya inframerah
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• Anode molibdenum menggantikan wolfram dalam sumber sinar-X 
tegangan rendah untuk penggunaan khusus, seperti misalnya 
mamografi. 

• Isotop radioaktif molibdenum-99 digunakan untuk menghasilkan 
teknesium-99m, yang digunakan untuk pencitraan medis. 

• Molibdenum disulfida (MoS2) digunakan sebagai pelumas padat dan 
zat antiaus suhu tinggi-tekanan tinggi (high-pressure high-temperature, 
HPHT). Ia membentuk film yang kuat pada permukaan logam dan 
merupakan zat aditif umum untuk proses HPHT — jika terjadi 
kegagalan gemuk katastrofik, lapisan tipis molibdenum mencegah 
kontak bagian yang dilumasi. Ia juga memiliki sifat semikonduktor 
dengan keunggulan berbeda dibandingkan silikon tradisional atau 
grafena dalam aplikasi elektronik. MoS2 juga digunakan sebagai 
katalis dalam penghidropecahan (bahasa Inggris: hydrocracking) 
fraksi minyak bumi yang mengandung nitrogen, belerang dan 
oksigen. 

• Molibdenum disilisida (MoSi2) adalah keramik penghantar lisrik 
dengan kegunaan utama dalam elemen pemanas yang beroperasi 
pada suhu di atas 1500&nbsp°C di udara. 

• Molibdenum trioksida (MoO3) digunakan sebagai perekat antara 
enamel dan logam. Timbal molibdat (wulfenit) yang mengendap 
dengan timbal kromat dan timbal sulfat adalah pigmen jingga cerah 
yang digunakan pada keramik dan plastik. 

• Oksida campuran berbasis molibdenum adalah katalis serbaguna 
dalam industri kimia. Beberapa contoh adalah katalis untuk 
oksidasi selektif propilena menjadi akrolein dan asam akrilat, 
amoksidasi propilena menjadi akrilonitril. 

• Amonium heptamolibdat digunakan dalam pewarnaan biologis.
• Gelas soda kapur bersalut molibdenum digunakan dalam sel surya 

CIGS.
• Asam fosfomolibdat adalah pewarna noda yang digunakan dalam 

kromatografi lapisan tipis.
• Molibdenum-99 adalah radioisotop induk dari teknesium-99m, 

yang digunakan dalam banyak prosedur medis. Isotop tersebut 
ditangani dan disimpan sebagai molibdat (Gottschalk, 1969).
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d. Dampak Toksin Molibdenum terhadap Manusia

Penyakit defisiensi kofaktor molibdenum bawaan, yang terlihat pada 
bayi, adalah ketidakmampuan untuk mensintesis kofaktor molibdenum, 
sebuah molekul heterosiklik yang mengikat molibdenum di tempat aktif 
di semua enzim manusia yang diketahui menggunakan molibdenum. 
Defisiensi yang dihasilkan menghasilkan tingkat sulfit dan urat yang 
tinggi, dan kerusakan neurologis (Smolinsky & Eichler, 2008). 

Kandungan molibdenum tinggi dalam tubuh dapat mengganggu 
asupan tembaga yang mengakibatkan defisiensi tembaga. Molibdenum 
mencegah protein plasma mengikat tembaga, dan juga meningkatkan 
jumlah tembaga yang diekskresikan dalam air seni. Pemamah biak 
(ruminant) yang mengonsumsi kadar molibdenum tinggi menderita 
diare, pertumbuhan kerdil, anemia, dan akromotrikia (hilangnya pigmen 
bulu). Gejala ini dapat diatasi dengan suplemen tembaga, baik melalui 
diet maupun injeksi. Kekurangan tembaga efektif, dapat diperparah 
dengan kelebihan belerang. 

Defisiensi tembaga dapat pula sengaja diinduksi untuk tujuan 
pengobatan, dengan menggunakan senyawa amonium tetratiomolibdat. 
Anion tetratiomolibdat yang berwarna merah cerah merupakan zat 
pengkhelat tembaga. Tetratiomolibdat pertama kali digunakan dalam 
terapi untuk pengobatan toksikosis tembaga pada hewan. Ia kemudian 
dikenalkan sebagai perawatan dalam penyakit Wilson, suatu kelainan 
herediter terkait metabolisme tembaga pada manusia. Ia bertindak 
dengan menyaingi absorpsi tembaga dalam usus dan meningkatkan 
ekskresi. 

Telah ditemukan pula bahwa tetratiomolibdat memiliki efek 
inhibisi pada angiogenesis, yang secara potensial menghambat proses 
translokasi membran yang bergantung pada ion tembaga. Ini adalah 
hal yang menjanjikan dalam penelitian pengobatan kanker, degenerasi 
makular terkait usia, dan penyakit lain yang melibatkan proliferasi 
patologis pembuluh darah. 

e. Pengendalian 

Debu dan uap molibdenum, dihasilkan dari penambangan atau karya 
logam, bersifat toksik, terutama jika terhirup (termasuk debu yang 
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terjebak dalam sinus pranasal dan kemudian tertelan). Paparan jangka 
panjang dengan tingkat rendah dapat menyebabkan iritasi pada mata 
dan kulit. Harus dihindari untuk menelan atau menghirup langsung 
molibdenum dan oksidanya. Peraturan OSHA menetapkan paparan 
molibdenum maksimum yang diizinkan dalam 8 jam per hari sebagai 
5 mg/m3. 

Paparan kronis mulai 60 hingga 600 mg/m3 dapat menyebabkan 
gejalan termasuk kelelahan, sakit kepala dan ngilu sendi. Pada level 
5000 mg/m3, molibdenum membahayakan segera terhadap kesehatan 
dan kehidupan.

2. Mangan

a. Karakteristik dan Keberadaa Mangan di Alam 

Mangan adalah unsur kimia yang tidak bebas di alam, tetapi 
keberadaannya berkombinasi dengan besi dan mineral-mineral lain dan 
terdapat di lapisan luar bumi. Mangan terutama keluar dalam bentuk 
pyrolusite dan braunite. Sumber-sumber alam mangan banyak ditemukan 
di tambang di Afrika Selatan dan Ukhraina, Australia, India, China dan 
Brasil (Corathers, 2009).

Sembel (2015) menyatakan bahwa di alam, mangan juga dapat 
ditemukan secara alamiah pada kacang-kacangan, biji-bijian dan sayur-
sayuran. Mangan merupakan nutrisi esensial bagi tubuh dan menjaga 
kesehatan tulang rapuh (osteoporosis) dan menghindari anemia. 
Sehingga dalam produk nutrisi sering mangan dijadikan sebagai 
suplemen pada dosis yang tidak berbahaya.

b. Toksisitas Mangan pada Lingkungan

Mangan yang berasal dari air lebih mudah terserap daripada mangan 
yang berasal dari makanan. Dilaporkan bahwa eksposur yang tinggi 
terhadap mangan akan dapat menurunkan inteligensia anak-anak 
karena mangan akan berasosiasi dengan intellelctual impairment (kelainan 
intelektual) (Bouchard et al., 2010). 

Cersocime & Koller (2007) juga telah melaporkan hasil 
penelitiannya bahwa mangan apabila berada dalam kondisi yang 
berlebihan pada tubuh akan memperlihatkan gejala yang mirip dengan 
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perkinson. Gejala ini seperti ditunjukkan dengan melemahnya otot, 
terganggunya kemampuan berbicara, lemah dalam berjalan, rigiditas 
dan kehilangan keseimbangan. 

3. Seng

Seng (bahasa Belanda: zink), zink, atau timah sari adalah unsur kimia 
dengan lambang kimia Zn, bernomor atom 30, dan massa atom relatif 
65,39. Ia merupakan unsur pertama golongan 12 pada tabel periodik. 
Beberapa sifat kimia seng mirip dengan magnesium (Mg). Hal ini 
disebabkan oleh ion kedua unsur ini berukuran hampir sama. Selain itu, 
keduanya juga memiliki keadaan oksidasi +2. Seng merupakan unsur 
paling melimpah ke-24 di kerak bumi dan memiliki lima isotop stabil. 
Bijih seng yang paling banyak ditambang adalah sfalerit (seng sulfida). 

Kuningan, yang merupakan alloy tembaga dan seng, telah lama 
digunakan paling tidak sejak abad ke-10 SM. Logam seng tak murni 
mulai diproduksi secara besar-besaran pada abad ke-13 di India, 
manakala logam ini masih belum dikenal oleh bangsa Eropa sampai 
dengan akhir abad ke-16. 

Para alkimiawan membakar seng untuk menghasilkan apa yang 
mereka sebut sebagai “salju putih” ataupun “wol filsuf”. Kimiawan 
Jerman Andreas Sigismund Marggraf umumnya dianggap sebagai 
penemu logam seng murni pada tahun 1746. Karya Luigi Galvani dan 
Alessandro Volta berhasil menyingkap sifat-sifat elektrokimia seng 
pada tahun 1800. Pelapisan seng pada baja untuk mencegah perkaratan 
merupakan aplikasi utama seng. Aplikasi-aplikasi lainnya meliputi 
penggunaannya pada baterai dan alloy. Terdapat berbagai jenis senyawa 
seng yang dapat ditemukan, seperti seng karbonat dan seng glukonat 
(suplemen makanan), seng klorida (pada deodoran), seng pirition (pada 
sampo anti ketombe), seng sulfida (pada cat berpendar), dan seng metil 
ataupun seng dietil di laboratorium organik. 

Seng merupakan zat mineral esensial yang sangat penting bagi 
tubuh. Terdapat sekitar dua miliar orang di negara-negara berkembang 
yang kekurangan asupan seng. Defisiensi ini juga dapat menyebabkan 
banyak penyakit. Pada anak-anak, defisiensi ini menyebabkan gangguan 
pertumbuhan, memengaruhi pematangan seksual, mudah terkena 
infeksi, diare, dan setiap tahunnya menyebabkan kematian sekitar 
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800.000 anak-anak di seluruh dunia. Konsumsi seng yang berlebihan 
dapat menyebabkan ataksia, lemah lesu, dan defisiensi tembaga 
(Hambidge & Krebs, 2007).

Dalam bahasa sehari-hari, seng juga dimaksudkan sebagai pelat 
seng yang digunakan sebagai bahan bangunan untuk atap rumah. 

a. Karakteristik Seng

Seng merupakan logam yang berwarna putih kebiruan, berkilau, dan 
bersifat diamagnetik. Walau demikian, kebanyakan seng mutu komersial 
tidak berkilau. Seng sedikit kurang padat daripada besi dan berstruktur 
kristal heksagonal. 

Logam ini keras dan rapuh pada kebanyakan suhu, namun menjadi 
dapat ditempa antara 100 sampai dengan 150 °C. Di atas 210 °C, logam 
ini kembali menjadi rapuh dan dapat dihancurkan menjadi bubuk 
dengan memukul-mukulnya. Seng juga mampu menghantarkan listrik. 
Dibandingkan dengan logam-logam lainnya, seng memiliki titik lebur 
(420 °C) dan titik didih (900 °C) yang relatif rendah. Dan sebenarnya 
pun, titik lebur seng merupakan yang terendah di antara semua logam-
logam transisi selain raksa dan kadmium. 

Terdapat banyak sekali alloy yang mengandung seng. Salah satu 
contohnya adalah kuningan (alloy seng dan tembaga). Logam-logam 
lainnya yang juga diketahui dapat membentuk alloy dengan seng 
adalah aluminium, antimon, bismuth, emas, besi, timbal, raksa, perak, 
timah, magnesium, kobalt, nikel, telurium, dan natrium. Walaupun 
seng maupun zirkonium tidak bersifat feromagnetik, alloy ZrZn2 
memperlihatkan feromagnetisme di bawah suhu 35 K. 

b. Keberadaan Seng di Alam

Kadar komposisi unsur seng di kerak bumi adalah sekitar 75 ppm 
(0,007%). Hal ini menjadikan seng sebagai unsur ke-24 paling melimpah 
di kerak bumi. Tanah mengandung sekitar 5–770 ppm seng dengan 
rata-ratanya 64 ppm. Sedangkan pada air laut kadar sengnya adalah 30 
ppb dan pada atmosfer kadarnya hanya 0,1–4 μg/m3. 
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c. Peran Biologis

Zink atau unsur seng memiliki peran fisiologi yang penting bagi 
berbagai proses metabolisme. Peran yang umum adalah keterlibatan 
zink sebagai kofaktor pada protein pengatur ekspresi gen dan sebagai 
enzim penyunting DNA. Kelas protein-protein yang menambat DNA 
dan memakai zink sebagai stabilisator ini dikenal sebagai protein jemari 
zink. 

Sastrahidayat (2011) mengemukakan terjadinya defisiensi 
(kekurangan) zink memberi efek signifikan bagi tumbuhan. Bagi 
tumbuhan darat, zink di tanah berperan sebagai hara mikro yang 
penting dan diketahui 50% tanah pertanian dunia mengalami defisiensi 
zink pada berbagai derajat. Pemupukan zink pada lahan demikian 
memberikan efek yang signifikan. Gejala kekurangan zink pada 
tumbuhan berbeda-beda, tetapi biasanya ditandai dengan kekerdilan dan 
daun yang memiliki bagian yang tembus pandang, biasanya di pangkal 
daun. Pengujian tanah diperlukan untuk konfirmasi. 

Manusia yang kekurangan zink mengalami gejala-gejala 
“hipozinkemia”. Orang yang mengalami kekurangan zink dapat terkena 
diare dan malafungsi organ. Kemunduran dalam daya ingat dan reaksi 
indra juga terjadi. Kemunculan jerawat juga diketahui terkait dengan 
defisiensi zink. Ketombe dapat muncul karena sel-sel kulit kekurangan 
zink. Zink diperlukan dalam produksi testosteron. 

d. Toksisitas Seng dalam Lingkungan

Kendatipun pada dosis yang tepat seng dibutuhkan tubuh, akan tetapi 
pada kondisi yang berlebihan akan mengakibatkan masalah dalam 
kesehatan. Sembel (2015) mengemukakan bahwa keracunan seng 
akan dapat menghilangkan penciuman. Hal ini bisa bersifat temporer 
dan permanen. Tentu ini sangat membahayakan karena tidak bisa lagi 
membedakan secara bau makanan yang masih segar dengan makanan 
yang sudah basi atau tidak segar lagi. 

4. Tembaga

Tembaga adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki 
lambang Cu dan nomor atom 29. Lambangnya berasal dari bahasa 
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Latin cuprum. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang 
baik. Selain itu unsur ini memiliki korosi yang cepat sekali. Tembaga 
murni sifatnya halus dan lunak, dengan permukaan berwarna jingga 
kemerahan. Tembaga dicampurkan dengan timah untuk membuat 
perunggu. 

Ion tembaga (II) dapat berlarut ke dalam air, di mana fungsi mereka 
dalam konsentrasi tinggi adalah sebagai agen anti bakteri, fungisi, dan 
bahan tambahan kayu. Dalam konsentrasi tinggi maka tembaga akan 
bersifat racun, tetapi dalam jumlah sedikit tembaga merupakan nutrien 
yang penting bagi kehidupan manusia dan tanaman tingkat rendah. Di 
dalam tubuh, tembaga biasanya ditemukan di bagian hati, otak, usus, 
jantung, dan ginjal. 

a. Karakteristik

Tembaga yang tepat berada pada titik lelehnya akan tetap berwarna 
merah muda.

Tembaga, perak, dan emas berada pada unsur golongan 11 pada 
tabel periodik dan mempunyai sifat yang sama: mempunyai satu 
elektron orbital-s pada kulit atom d dengan sifat konduktivitas listrik 
yang baik. 

Hammond (2004) mengemukakan sifat lunak tembaga dapat 
dijelaskan oleh konduktivitas listriknya yang tinggi (59,6×106 S/m) dan 
oleh karena itu juga mempunyai konduktivitas termal yang tinggi (kedua 
tertinggi) di antara semua logam murni pada suhu kamar. Bersama 
dengan sesium dan emas (keduanya berwarna kuning) dan osmium 
(kebiruan), tembaga adalah satu dari empat logam dengan warna asli 
selain abu-abu atau perak. Tembaga murni berwarna merah-oranye dan 
menjadi kemerahan bila kontak dengan udara. 

Tembaga tidak bereaksi dengan air, namun ia bereaksi perlahan 
dengan oksigen dari udara membentuk lapisan cokelat-hitam tembaga 
oksida. Berbeda dengan oksidasi besi oleh udara, lapisan oksida ini 
kemudian menghentikan korosi berlanjut. Lapisan verdigris (tembaga 
karbonat) berwarna hijau dapat dilihat pada konstruksi-konstruksi dari 
tembaga yang berusia tua, seperti pada Patung Liberty. 
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Gambar 29. Patung Liberty dengan Bahan Tembaga
Sumber: https://kumparan.com/lampu-edison/patung-liberty

b. Keberadaan Tembaga di Alam

Tembaga disintesis pada bintang massif dan ada di kerak bumi dengan 
konsentrasi 50 bagian per juta (ppm), atau dapat juga dalam bentuk 
tembaga native atau mineral dalam bentuk tembaga sulfida kalkopirit dan 
kalkosit, tembaga karbonat azurit dan malasit dan mineral tembaga (I) 
oksida kuprit. Massa tembaga murni yang pernah ditemukan bermassa 
420 ton, ditemukan tahun 1857 di Semenanjung Keweenaw di Michigan, 
AS. Tembaga native merupakan polikristal, dengan kristal terbesar yang 
pernah diketahui berukuran 4.4×3.2×3.2 cm. 

Dalam bentuk senyawa, tembaga membentuk banyak macam 
senyawa, biasanya dengan bilangan oksidasi +1 dan +2. Seperti elemen 
lainnya, senyawa tembaga yang paling sederhana adalah senyawa biner 
(terdiri dari 2 elemen saja). Biner yang paling penting di antaranya 
oksida, sulfida, dan halida. Tembaga (I) oksida, tembaga (II) oksida, 
tembaga (I) sulfida, dan tembaga monosulfida merupakan contoh 
senyawa tembaga biner. 

Untuk senyawa halida, yang dikenal di antaranya tembaga (I) 
klorida, tembaga (I) bromida, dan tembaga (I) iodida, juga tembaga 
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(II) fluorida, tembaga (II) klorida, dan tembaga (II) bromida. Percobaan 
membuat tembaga (II) iodida ternyata menghasilkan tembaga iodida 
dan iodin dengan reaksi sebagai berikut. 

2 Cu2+ + 4 I− → 2 CuI + I2

c. Toksisitas Tembaga dalam Lingkungan

Keracunan tembaga hanya terjadi apabila pada tubuh terdapat kadar 
tembaga yang melampaui batas keseimbangan tubuh. Dalam kondisi 
normal maka tembaga dibutuhkan oleh tubuh dalam konsentrasi sangat 
rendah sebagai komponen vitamin B12. LD 50 diperkirakan antara 150 
– 500 mg / kg (Donaldson & Bayersmen, 2005).

Pada kondisi keracunan tembaga dapat mengakibatkan bermacam 
gejala, antara lain seperti terjadinya iritasi pada mulut, hidung dan 
mata. Selain itu diiringi dengan rasa mual, muntah dan sakit kepala. 
Apabila tembaga dikonsumsi dalam jumlah berlebihan akan dapat 
mengakibatkan kerusakan ginjal dan kematian. Hal ini terjadi karena 
adanya akumulasi tembaga di dalam hati, otak dan kornea (Sembel, 
2015).

5. Selenium

a. Karakteristik

Selenium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki 
lambang Se dan nomor atom 34. Elemen ini ditemukan oleh Jöns Jacob 
Berzelius pada tahun 1817. Nama ini diambil dari bahasa Yunani “Selene” 
yang berarti bulan. 

Rata-rata penggunaan selenium adalah untuk campuran kaca. 
Beberapa senyawa selenium menghilangkan warna di kaca sementara 
yang lain memberikan warna merah. Selenium juga dapat digunakan 
untuk mengurangi sinar matahari yang tembus ke kaca yang 
menyebabkan warna tembaga (bila dipakai). Selenium terkadang 
digunakan sebagai pigmen pada cat, keramik dan plastik. 
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b. Toksisitas Selenium pada Lingkungan

Selenium yang dikandung dari pestisida pertanian akan masuk ke dalam 
tanah. Apabila terjadi reaksi kimia dengan air dan oksigen maka sifat 
selenium yang tidak mudah bergerak akan menjadi aktif bergerak. 
Pergerakan selenium pada tanah akan mengakibatkan kondisi tanah 
menjadi berasam. pH tanah masam tentu tidak akan optimal untuk 
tanaman.

Toksisitas selenium pada manusia terjadi ketika kadar selenium 
pada tanaman tinggi, lalu tanaman itu dimakan oleh hewan dan manusia 
mengonsumsi hewan ataupun tanaman yang mengandung selenium 
itu. Dilaporkan bahwa pada hewan yang mengandung selenium tinggi 
akan mengakibatkan terjadinya keguguran.

Pada manusia, dilaporkan bahwa penduduk China keracunan 
selenium karena mengonsumsi jagung yang ditanam di areal tanah 
mengandung selenium yang tinggi. Selain itu, penduduk yang tinggal 
di areal industri yang tanahnya mengandung selenium yang tinggi 
mengalami keracunan dari sumber air minum. Sebab air yang diminum 
telah terkontaminasi oleh selenium (Sembel, 2015). 

c. Gejala Keracunan Selenium

Gejala yang ditimbulkan akibat keracunan selenium adalah napas 
berbau bawang putih. Rambut rontok dan kuku terbelah. Di samping 
itu juga menimbulkan gejala kelelahan dan pada keracunan akut akan 
menyebabkan kematian sebab terjadi akumulasi selenium pada hati.

D. Logam Beracun 

1. Aluminium

Lambang aluminium ialah Al, dan nomor atomnya 13. Aluminium 
ialah logam paling berlimpah. Aluminium bukan merupakan jenis 
logam berat, tetapi merupakan elemen yang berjumlah sekitar 8% 
dari permukaan bumi dan paling berlimpah ketiga. Aluminium 
terdapat dalam penggunaan aditif makanan, antasida, buffered aspirin, 
astringents, semprotan hidung, antiperspirant, air minum, knalpot 
mobil, asap tembakau, penggunaan aluminium foil, peralatan masak, 
kaleng, keramik, dan kembang api. 
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a. Karakteristik

Aluminium merupakan konduktor listrik yang baik. Ringan dan kuat. 
Merupakan konduktor yang baik juga buat panas. Dapat ditempa 
menjadi lembaran, ditarik menjadi kawat dan diekstrusi menjadi 
batangan dengan bermacam-macam penampang karena tahan korosi. 

b. Kegunaan Aluminium

Aluminium digunakan dalam banyak hal. Kebanyakan darinya 
digunakan dalam kabel bertegangan tinggi. Juga secara luas digunakan 
dalam bingkai jendela dan badan pesawat terbang. Ditemukan di rumah 
sebagai panci, botol minuman ringan, tutup botol susu dan sebagainya. 
Aluminium juga digunakan untuk melapisi lampu mobil dan compact 
disks. 

c. Proses Pemurnian

Orang pertama yang berhasil memisahkan aluminium dari senyawanya 
adalah Orsted pada tahun 1825 dengan cara mereduksi aluminium 
klorida, tetapi belum dalam keadaan murni. Aluminium murni 
ditemukan oleh Wohler dalam bentuk serbuk berwarna abu-abu pada 
tahun 1827 dengan memodifikasi proses Orsted. 

Kini proses yang digunakan untuk memperoleh aluminium secara 
besar-besaran digunakan proses Hall-Heroult. Cara ini ditemukan oleh 
dua orang yang umurnya sama (23 tahun), namun di tempat yang 
berbeda yakni Charles Martin Hall di Amerika dan Heroult di Paris 
pada tahun 1886. Proses ini menjadikan kedua orang ini kaya dalam 
waktu singkat dan meninggal dunia pada tahun yang sama pula (1914). 
Setelah ditemukan cara ini harga aluminium yang awalnya sangat mahal 
turun secara drastis.

 Pemurnian aluminium dilakukan dalam dua tahap: 

(1) proses Bayer merupakan proses pemurnian bijih bauksit untuk 
memperoleh aluminium oksida (alumina); dan

(2) proses Hall-Heroult merupakan proses peleburan aluminium oksida 
untuk menghasilkan aluminium murni.
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d. Kegunaan Aluminium 

Beberapa senyawa aluminium yang banyak digunakan dalam kehidupan 
sehari-hari dan industri, antara lain: 

• Tawas, KAl(SO4)212H2O digunakan untuk mengendapkan kotoran 
pada penjernihan air.

• Aluminium sulfat Al2(SO4)3 digunakan dalam industri kertas dan 
mordan (pengikat dalam pencelupan).

• Zeolit Na2O Al2O3.2SiO2 digunakan untuk melunakkan air sadah.
• Aluminium Al2O3 untuk pembuatan aluminium, pasta gigi, industri 

keramik, dan industri gelas.

e. Toksisitas Aluminium pada Lingkungan

Anon (1993) melaporkan dan menulis pada Bulletin Food Insight 1993 
Sep-Oct bahwa aluminium merupakan penyebab penyakit alzheimer. 
Akibatnya, banyak organisasi dan individu yang mengurangi tingkat 
pemakaian peralatan dari aluminium. Namun, Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) menyimpulkan bahwa, penelitian yang menyatakan 
bahwa aluminium merupakan penyebab penyakit alzheimer tidak dapat 
dipercaya, karena penelitian tersebut tidak memperhitungkan asupan 
aluminium total yang ada dalam penyakit itu. 

Meskipun tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa aluminium sebagai 
penyebab utama penyakit alzheimer, para peneliti bersepakat untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut lagi. Pada industri manufaktur mobil, 
perlu diperhatikan keselamatan para pekerja, karena aluminium yang 
terkandung dalam cairan logam di tempat kerja menyebabkan kanker. Target 
organ aluminium adalah sistem saraf pusat, ginjal, dan sistem pencernaan. 

2. Bismuth

Bismuth adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki 
lambang Bi dan nomor atom 83. Logam dengan kristal trivalen ini 
memiliki sifat kimia mirip dengan arsen dan antimon. Dari semua jenis 
logam, unsur ini paling bersifat diamagnetik dan merupakan unsur 
kedua setelah raksa yang memiliki konduktivitas termal terendah. 
Senyawa bismuth bebas timbal sering digunakan sebagai bahan 
kosmetik dan dalam bidang medis. 
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a. Sifat-Sifat Menonjol Bismuth

Di antara logam berat lainnya, bismuth tidak berbahaya seperti unsur-
unsur tetangganya seperti timbal, thallium, dan antimon. Dulunya, 
bismuth dikenal sebagai elemen dengan isotop yang stabil, tetapi 
sekarang diketahui bahwa itu tidak benar. Tidak ada material lain yang 
lebih natural diamagnetik dibandingkan bismuth. Bismuth mempunyai 
ketahanan listrik yang tinggi. Ketika terbakar dengan oksigen, bismuth 
terbakar dengan nyala yang berwarna biru. 

b. Sejarah Bismuth di Alam

Bismuth berasal dari bahasa Latin bisemutun, dan dari bahasa Jerman 
wismuth. Pada awalnya terlihat sama dengan timah dan timbal, di 
mana dia mempunyai kemiripan dengan elemen itu. Basilius akhirnya 
menjelaskan sebagian sifatnya pada tahun 1450. Claude Francois 
Geoffroy menunjukkan pada tahun 1753 bahwa logam ini berbeda 
dengan timbal. 

c. Kejadian

Di dalam kulit bumi, bismuth kira-kira 2 kali lebih berlimpah daripada 
emas. Biasanya tidak ekonomis bila menjadikannya sebagai tambang 
utama. Melainkan biasanya diproduksi sebagai produk sampingan 
hasil pemrosesan biji logam lainnya, misalnya timbal, tungsten dan 
campuran logam lainnya. 

d. Kegunaan Bismuth

Bismuth oxychloride digunakan dalam bidang kosmetik dan bismuth 
subnitrate dan subcarbonate digunakan dalam bidang obat-obatan. 

• Magnet permanen yang kuat bisa dibuat dari campuran bismanol 
(MnBi).

• Bismuth digunakan dalam produksi besi lunak.
• Bismuth sedang dikembangkan sebagai katalis dalam pembuatan 

acrilic fiber.
• Bismuth telah digunakan dalam penyolderan, bismuth rendah 

racun terutama untuk penyolderan dalam pemrosesan peralatan 
makanan. 

• Sebagai bahan lapisan kaca keramik.
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e. Toksisitas Bismuth pada Lingkungan

Bismuth dan senyawa-senyawanya diketahui sebagai bahan yang kurang 
beracun dibandingkan dengan logam-logam berat seperti timbal, 
antimoni, merkuri dan lain-lain serta bukan merupakan unsur dan 
senyawa yang dapat terakumulasi secara biologis. Meskipun demikian, 
bismuth dapat bertahan dalam ginjal dari penderita yang diobati 
dengan bismuth. Keracunan bismuth dapat membahayakan ginjal, 
hati dan kandung kemih. Kegagalan ginjal akut dapat terjadi sesudah 
mengonsumsi bismuth sodium triglikolomat secara oral oleh anak anak. 
Gejala kronik keracunan keracunan pada manusia adalah berkurangnya 
nafsu makan, lemah, reumatik, sakit, diare, panas dan napas berbau 
busuk, serta dermatitis (Goyer, 1986).

3. Emas

a. Karakteristik

Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol 
Au (bahasa Latin: aurum) dan nomor atom 79. Sebuah logam transisi 
(trivalen dan univalen) yang lembek, mengkilap, kuning, berat, 
“malleable”, dan “ductile”. Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya, 
tetapi terserang oleh klorin, fluorin dan aqua regia. Logam ini banyak 
terdapat di nugget emas atau serbuk di bebatuan dan di deposit alluvial 
dan salah satu logam coinage. Kode ISO-nya adalah XAU. Emas melebur 
dalam bentuk cair pada suhu sekitar 1000 derajat celsius. 

Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa, 
kekerasannya berkisar antara 2,5–3 (skala Mohs), serta berat jenisnya 
tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu 
dengannya. Mineral pembawa emas biasanya berasosiasi dengan mineral 
ikutan (gangue minerals). Mineral ikutan tersebut umumnya kuarsa, 
karbonat, turmalin, flourpar, dan sejumlah kecil mineral non logam. 

Mineral pembawa emas juga berasosiasi dengan endapan sulfida 
yang telah teroksidasi. Mineral pembawa emas terdiri dari emas nativ, 
elektrum, emas telurida, sejumlah paduan dan senyawa emas dengan 
unsur-unsur belerang, antimon, dan selenium. Elektrum sebenarnya 
jenis lain dari emas nativ, hanya kandungan perak di dalamnya >20%. 
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Emas terbentuk dari proses magmatisme atau pengkonsentrasian di 
permukaan. Beberapa endapan terbentuk karena proses metasomatisme 
kontak dan larutan hidrotermal, sedangkan pengkonsentrasian 
secara mekanis menghasilkan endapan letakan (placer). Genesa emas 
dikategorikan menjadi dua yaitu: 

• endapan primer; dan
• endapan plaser.

b. Kegunaan Emas dan Aktivitas Penambangan

Emas tentu saja diperlukan sebagai perhiasan dan simpanan 
kekayaan harta. Sehingga makin marak lah bermunculan perusahaan 
pertambangan yang mengeksploitasi cadangan emas di Indonesia 
antara lain: 

1. PT Aneka Tambang, merupakan BUMN.
2. PT Freeport Indonesia.
3. PT Newmont Nusa Tenggara.

Pada proses penambangan emas ini yang paling berisiko pada 
lingkungan adalah peristiwa yang disebut “Amalgamasi” yaitu proses 
penyelaputan partikel emas oleh air raksa dan membentuk amalgam (Au 
– Hg). Amalgam masih merupakan proses ekstraksi emas yang paling 
sederhana dan murah, akan tetapi proses efektif untuk bijih emas yang 
berkadar tinggi dan mempunyai ukuran butir kasar (> 74 mikron) dan 
dalam membentuk emas murni yang bebas (free native gold). 

Proses amalgamasi merupakan proses kimia fisika, apabila 
amalgamnya dipanaskan, maka akan terurai menjadi elemen-elemen 
yaitu air raksa dan bullion emas. Amalgam dapat terurai dengan 
pemanasan di dalam sebuah retort, air raksanya akan menguap dan 
dapat diperoleh kembali dari kondensasi uap air raksa tersebut. 
Sementara Au-Ag tetap tertinggal di dalam retort sebagai logam. 

Selain dengan proses di atas, ada pula dengan menggunakan 
sianida. Proses sianidasi terdiri dari dua tahap penting, yaitu proses 
pelarutan dan proses pemisahan emas dari larutannya. Pelarut yang 
biasa digunakan dalam proses sianidasi adalah NaCN, KCN, Ca(CN)2, 
atau campuran ketiganya. Pelarut yang paling sering digunakan adalah 
NaCN, karena mampu melarutkan emas lebih baik daripada pelarut 
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lainnya. Pada tahap kedua yakni pemisahan logam emas dari larutannya 
dilakukan dengan pengendapan dengan menggunakan serbuk Zn (zinc 
precipitation). 

c. Toksisitas Emas pada Lingkungan

Keracunan emas dapat mengakibatkan kehilangan ingatan (amnesia). 
Dilaporkan bahwa banyak terjadi penumpahan sianida dari penambangan 
emas, baik di negara-negara berkembang maupun di negara sedang 
berkembang dan mengakibatkan bahaya terhadap lingkungan. 
Keracunan emas dapat menunjukkan gejala-gejala seperti dermatitis, 
sakit kepala, muntah-muntah, pendarahan dalam perut (Sembel, 2015).

4. Litium

a. Karakteristik

Litium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki 
lambang Li dan nomor atom 3. Istilah tersebut berasal dari bahasa 
Yunani: λίθος lithos, yang berarti “batu”. Ini adalah logam alkali lunak 
berwarna putih keperakan. Di bawah kondisi standar, ini adalah logam 
paling ringan sekaligus unsur padat yang paling ringan. Seperti semua 
logam alkali, litium sangat reaktif dan mudah terbakar, serta disimpan 
dalam minyak mineral. 

Ketika dipotong sehingga bagian dalamnya terbuka, ia menunjukkan 
kilau logam, tetapi udara lembap menodainya dengan cepat menjadi 
kusam abu-abu keperakan, lalu membentuk noda hitam. Litium tidak 
pernah terdapat sebagai unsur bebas di alam, tetapi hanya sebagai 
senyawa (biasanya ionik), seperti mineral pegmatit yang dulunya 
merupakan sumber utama litium. Ia hadir dalam air laut dan biasanya 
diperoleh dari air asin, karena kelarutannya sebagai ion. Logam litium 
diisolasi secara elektrolisis dari campuran litium klorida dan kalium 
klorida. 

Inti atom litium bergetar pada ketidakstabilan, karena dua isotop 
litium stabil yang ditemukan di alam memiliki energi ikatan paling 
rendah per nukleon dari semua nuklida stabil. Litium kurang melimpah 
di tata surya dibandingkan dengan 25 unsur dari 32 unsur kimia 
pertama meskipun nukleanya sangat ringan, karena ketidakstabilan 
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nuklir relatifnya: ini adalah pengecualian dari tren bahwa makin berat 
nuklei, makin kecil kelimpahannya. Berdasarkan alasan tersebut, litium 
memiliki kegunaan penting dalam fisika nuklir. Transmutasi atom litium 
menjadi helium pada tahun 1932 adalah reaksi nuklir buatan manusia 
pertama, dan litium-6 deuterida berfungsi sebagai bahan bakar fusi 
dalam senjata termonuklir yang dipamerkan.

Litium dan senyawanya memiliki beberapa aplikasi industri, 
termasuk kaca dan keramik tahan panas, pelumas gemuk litium, 
aditif fluks untuk produksi besi, baja dan aluminium, baterai litium, 
dan baterai litium-ion. Penggunaan ini mengonsumsi lebih dari tiga 
perempat produksi litium. 

b. Keberadaan pada Lingkungan Hidup

Sumber utama litium pangan adalah biji-bijian dan sayur-sayuran. Di 
beberapa daerah, air minum juga mengandung jumlah yang signifikan. 
Manusia mengasupnya dalam jumlah yang sangat bervariasi, tergantung 
lokasi dan diet. Litium telah terdeteksi pada organ tubuh manusia dan 
jaringan janin sejak akhir abad ke-19, memicu spekulasi mengenai 
fungsi spesifiknya. Setelah satu abad berikutnya, diperoleh bukti 
eksperimental. Dalam penelitian pada era 1970-an s.d. 1990-an, tikus 
dan kambing dengan diet rendah litium memiliki mortalitas yang lebih 
tinggi, serta kelainan reproduksi dan perilaku. 

Pada manusia tidak ada penyakit defisiensi litium yang didefinisikan, 
namun asupan litium rendah dari persediaan air dikaitkan dengan 
peningkatan angka bunuh diri, pembunuhan dan tingkat penangkapan 
untuk penggunaan narkoba dan kejahatan lainnya. Kandungan litium 
yang tinggi pada embrio awal menunjukkan peran penting selama 
perkembangan janin. Mekanisme biokimia dari aksi litium tampaknya 
terkait banyak faktor dan berkorelasi dengan fungsi beberapa enzim, 
hormon dan vitamin, serta faktor pertumbuhan dan transformasi. 

c. Toksisitas Litium pada Lingkungan

Litium bersifat korosif, sehingga membahayakan kulit. Penghirupan 
debu yang mengandung Li atau senyawanya dapat mengakibatkan 
iritasi hidung dan kerongkongan, sedangkan eksposur yang tinggi dapat 
mengakibatkan penimbunan cairan dalam paru-paru yang selanjutnya 
dapat mengakibatkan akumulasi cairan dalam paru-paru. 
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Gejala toksisitas akut adalah diare, pusing, mual, sakit perut dan 
muntah-muntah serta tubuh menjadi lemah. Selain itu pada kondisi 
tertentu keracunan akut dapat mengakibatkan koma, ataxia, bahkan 
gangguan jantung. Toksisitas kronik seperti peningkatan refleksi, 
sulit berbicara tremor dalam kasus tertentu mengakibatkan gangguan 
sistem persarafan dan ginjal, seperti gagal ginjal, kesulitan mengingat 
pergerakan yang tidak teratur dan gangguan berpikir (Sembel, 2015).

5. Platina

a. Karakteristik Platina

Platina adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki 
lambang Pt dan nomor atom 78. Logam transisi putih abu-abu ini padat, 
lunak, ulet, sangat tidak reaktif, dan berharga. Namanya berasal dari 
istilah Spanyol platina, yang jika diterjemahkan secara harfiah berarti 
“perak kecil”.

Platina adalah anggota unsur golongan platina dan unsur dalam 
golongan 10 pada tabel periodik. Ia memiliki enam isotop alami. Logam 
ini adalah salah satu unsur langka di kerak bumi dengan kelimpahan 
rata-rata sekitar 5 μg/kg. Ia terdapat dalam beberapa bijih nikel dan 
tembaga bersama dengan beberapa deposit alami, sebagian besar di 
Afrika Selatan, yang menyumbang 80% dari produksi dunia. Karena 
kelangkaan dalam kerak bumi, hanya beberapa ratus ton yang diproduksi 
setiap tahun, dan memberikan manfaat penting. 

Platina murni adalah logam putih keperakan yang berkilau, ulet, dan 
dapat ditempa. Platina lebih ulet daripada emas, perak atau tembaga, 
sehingga paling ulet dibandingkan kebanyakan logam murni lainnya, 
tetapi kurang lunak daripada emas. Logam ini memiliki ketahanan 
yang sangat baik terhadap korosi, stabil pada suhu tinggi dan memiliki 
sifat listrik yang stabil. Platinum bereaksi lambat dengan oksigen pada 
suhu yang sangat tinggi. Logam ini bereaksi hebat dengan fluor pada 
500 °C (932 °F) membentuk tetrafluorida. Logam ini juga diserang oleh 
klor, brom, iodin, dan belerang. Platina tidak larut dalam asam klorida 
dan asam nitrat, tetapi larut dalam aqua regia panas membentuk asam 
kloroplatinat, H2PtCl6. 
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Platina adalah logam yang paling kurang reaktif. Daya tahannya 
yang mengagumkan terhadap korosi, bahkan pada suhu tinggi, 
membuatnya dinobatkan sebagai logam mulia. Konsekuensinya, platina 
sering ditemukan sebagai unsur platina alami. Oleh karena ia terdapat 
secara alami dalam pasir aluvium di berbagai sungai, maka ia digunakan 
pertama kali oleh penduduk asli Amerika Selatan pra-Kolombia untuk 
membuat artefak. Tulisan Eropa merujuk pada abad ke-16, tetapi laporan 
Antonio de Ulloa yang mempublikasikan logam baru di Kolombia pada 
tahun 1748 menjadi objek penelitian para ilmuwan. 

b. Kegunaan Platina

Platina digunakan dalam pengubah katalitik, peralatan laboratorium, 
kontak listrik dan elektrode, termometer resistensi platina, peralatan 
kedokteran gigi, dan perhiasan. Oleh karena termasuk logam berat, 
platina memiliki masalah kesehatan jika terpapar garamnya, namun 
karena ketahanannya terhadap korosi, platina tidak beracun seperti 
beberapa logam lainnya. Senyawa yang mengandung platina, seperti 
sisplatin, oksaliplatin dan karboplatin, digunakan dalam kemoterapi untuk 
melawan kanker jenis tertentu (Wheate et al., 2010).

c. Toksisitas Platinum pada Lingkungan Hidup 

Platinum dapat mengakibatkan gangguan kesehatan bila tercerna 
pada seseorang. Bentuk gejala tergantung pada dosis dan lamanya 
tereksposur. Gejala keracunan platinum yaitu batuk-batuk, kesulitan 
bernapas, alergi hidung, dermatitis, mendesah atau menciut-ciut. 
Garam platinum dapat mengakibatkan iritasi pada mata, hidung dan 
kerongkongan. Namun bila tereksposur dengan garam ini dalam waktu 
lama dapat mengalami alergi pernapasan dan kulit (Sembel, 2015).

6. Galium 

a. Karakteristik Galium

Galium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki 
lambang Ga dan nomor atom 31. Sebuah logam miskin yang jarang, dan 
lembut, galium merupakan benda padat yang mudah melebur pada suhu 
rendah, namun mencair lebih lambat di atas suhu kamar dan memang 
akan melebur di tangan. Terbentuk dalam jumlah sedikit dalam bauksit 
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dan bijih seng. Penerapan pentingnya ialah dalam senyawa galium 
arsenida, digunakan sebagai semikonduktor, terutama dalam diode 
pemancar cahaya. Logam ini akan meleleh saat dipegang oleh tangan 
kita karena titik cair galium adalah 29,2 °C. Nama logam ini diambil 
dari kata galia, nama lain dari Prancis.

b. Toksisitas Galium 

Tubuh manusia memerlukan galium dalam jumlah yang sangat sedikit, 
yaitu kurang dari 1 miligram. Pada hewan akumulasi galium dapat 
mengakibatkan kerusakan ginjal. Sementara itu pada manusia dapat 
mengakibatkan terjadinya dermatitis (Sembel, 2015).

E. Logam Beracun Minor

1. Antimoni

Antimoni adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki 
lambang Sb dan nomor atom 51. Lambangnya diambil dari bahasa Latin 
stibium. Antimoni merupakan metaloid dan mempunyai empatalotropi 
bentuk. Bentuk stabil antimon adalah logam biru-putih. Antimoni 
kuning dan hitam adalah logam tak stabil. Antimoni digunakan sebagai 
bahan tahan api, cat, keramik, elektronik, dan karet. 

a. Sifat-Sifat

Antimoni merupakan unsur dengan warna putih keperakan, berbentuk 
kristal padat yang rapuh. Daya hantar listrik (konduktivitas) dan 
panasnya lemah. Zat ini menyublim (menguap dari fase padat) pada 
suhu rendah. Sebagai sebuah metaloid, antimoni menyerupai logam 
dari penampilan fisiknya, tetapi secara kimia ia bereaksi berbeda dari 
logam sejati. 

b. Manfaat

Antimoni dimanfaatkan dalam produksi industri semikonduktor dalam 
produksi diode dan detektor inframerah. Sebagai sebuah campuran, 
logam semu ini meningkatkan kekuatan mekanik bahan. Manfaat yang 
paling penting dari antimoni adalah sebagai penguat timbal untuk 
batere. Kegunaan-kegunaan lain adalah campuran antigores, korek api, 
obat-obatan, dan pipa. 
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Oksida dan sulfida antimoni, sodium antimonat, dan antimon 
triklorida digunakan dalam pembuatan senyawa tahan api, keramik, 
gelas, dan cat. Antimoni sulfida alami (stibnit) diketahui telah 
digunakan sebagai obat-obatan dan kosmetika. 

c. Peringatan Bahaya dan Keracunan

Antimoni dan senyawa-senyawanya adalah toksik (meracun). Secara 
klinis, gejala akibat keracunan antimoni hampir mirip dengan keracunan 
arsen. Dalam dosis rendah, antimoni menyebabkan sakit kepala dan 
depresi. Dalam dosis tinggi, antimoni akan mengakibatkan kematian 
dalam beberapa hari. 

Pada temperatur tinggi, antimoni terkadang bisa menjadi 
katalisator, membantu terurainya senyawa kimia menjadi unsur kimia 
asal terutama pada senyawa yang mempunyai relatif suhu leleh tinggi 
atau suhu nyala tinggi misalnya menguraikan thiner dari material anti 
gores pada cat logam atau menguraikan alkohol dari cairan rem atau 
minyak pelumas. 

d. Senyawa Antimoni di Alam

• Antimoni pentafluorida SbF5

• Antimoni trioksida Sb2O3

• Antimoni trihidrida SbH3 (stibina)
• Indium antimonida (InSb)

2. Barium

a. Karakteristik dan Keberadaan di Alam

Barium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki 
lambang Ba dan nomor atom 56. Barium adalah unsur kelima pada 
golongan 2 dan merupakan logam alkali tanah yang lunak dan 
keperakan. Barium tidak pernah ditemukan di alam sebagai unsur bebas 
karena reaktivitas kimianya yang tinggi. Hidroksidanya, yang dikenal 
dalam sejarah pra-modern sebagai barita, tidak terjadi sebagai mineral, 
tetapi dapat dibuat dengan memanaskan barium karbonat. 

Mineral barium alami yang paling umum terjadi adalah barit 
(barium sulfat, BaSO4) dan witerit (barium karbonat, BaCO3), keduanya 
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tidak larut dalam air. Nama barium berasal dari turunan alkimia 
“baryta”, dari bahasa Yunani: βαρύς (barys), yang berarti “berat.” Barik 
adalah bentuk ajektif dari barium. Barium diidentifikasi sebagai unsur 
baru pada tahun 1774, tetapi baru direduksi menjadi logamnya pada 
tahun 1808 dengan munculnya elektrolisis. 

Barium memiliki beberapa aplikasi industri. Secara historis, itu 
digunakan sebagai penangkap untuk tabung vakum. Ia adalah komponen 
dari YBCO (superkonduktor suhu tinggi) dan elektrokeramik, dan 
ditambahkan ke baja dan besi tuang untuk mengurangi ukuran butiran 
karbon di dalam struktur mikro. Senyawa barium ditambahkan ke dalam 
kembang api untuk memberikan warna hijau. 

Barium sulfat digunakan sebagai aditif yang tidak larut pada fluida 
pengeboran sumur minyak, dan juga dalam bentuk yang lebih murni, 
seperti zat radiokontras sinar-X untuk pencitraan sistem pencernaan 
manusia. Ion dan senyawa barium terlarut adalah beracun, dan telah 
digunakan sebagai rodentisida. 

b. Kegunaan

Kegunaan lain dari unsur barium adalah minor dan termasuk aditif 
untuk silumin (paduan aluminium-silikon) untuk memperbaiki 
strukturnya, dan juga untuk:

• bearing paduan;
• paduan timbal timah untuk solder – untuk meningkatkan hambatan 

rayapan;
• paduan dengan nikel untuk busi;
• aditif untuk baja dan besi cor sebagai inokulan;
• paduan dengan kalsium, mangan, silikon, dan aluminium sebagai 

deoksidator baja bermutu tinggi.

c. Toksisitas Barium

Data toksikologi hanya tersedia untuk senyawa, karena reaktivitas 
logamnya yang tinggi. Senyawa barium yang larut dalam air beracun. 
Dalam dosis rendah, ion barium bertindak sebagai stimulan otot, 
dan dosis yang lebih tinggi memengaruhi sistem saraf, menyebabkan 
penyimpangan jantung, tremor, kelemahan, kegelisahan, sesak napas, 
dan kelumpuhan. 
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Toksisitas ini mungkin disebabkan oleh pemblokiran saluran 
kalium oleh ion Ba2+, yang sangat penting agar sistem saraf berfungsi 
dengan tepat. Organ-organ lain yang rusak akibat senyawa barium 
yang larut dalam air (yaitu ion barium) adalah mata, sistem kekebalan 
tubuh, jantung, sistem pernapasan, dan kulit, menyebabkan, misalnya 
kebutaan dan sensitisasi (Wadhawan, 2000).

d. Pengendalian Toksin Barium

Barium tidak bersifat karsinogenik dan tidak mengalami bioakumulasi. 
Debu yang terhirup yang mengandung senyawa barium yang tidak 
larut dapat menumpuk di paru-paru, menyebabkan kondisi benigna 
yang disebut baritosis. Sulfat yang tidak larut tidak beracun dan tidak 
diklasifikasikan sebagai barang berbahaya dalam peraturan transportasi.

Untuk menghindari potensi reaksi kimia yang hebat, logam barium 
disimpan dalam atmosfer argon atau di dalam minyak mineral. Kontak 
dengan udara dapat berbahaya dan bisa menyebabkan pengapian. 
Kelembapan, gesekan, panas, percikan api, api, guncangan, listrik 
statis, serta paparan oksidator dan asam harus dihindari. Apa pun yang 
mungkin kontak dengan barium harus terbumikan listriknya. Siapa 
pun yang bekerja dengan logam ini harus memakai sepatu yang tidak 
memicu percikan, pakaian karet tahan api, sarung tangan karet, celemek, 
kacamata pelindung, dan masker gas. Dilarang merokok di wilayah kerja. 

3. Perak

Perak adalah unsur logam dengan nomor atom 47. Simbolnya adalah Ag, 
dari bahasa Latin argentum, dari akar PIE yang direkonstruksi sebagai 
*h₂erǵ-, “abu-abu” atau “bersinar”. Sebuah logam transisi lunak, putih, 
dan berkilau, ia memiliki konduktivitas listrik, konduktivitas termal, 
dan reflektivitas tertinggi di antara semua logam. Logam ini terjadi 
secara alamiah dalam bentuk murni, bentuk bebas (perak asli), sebagai 
paduan dengan emas dan logam lainnya, dan dalam mineral seperti 
argentit dan klorargirit. Kebanyakan perak diproduksi sebagai produk 
samping penambangan tembaga, emas, timah, dan seng. 

Perak telah lama dinilai sebagai logam mulia. Lebih melimpah 
daripada emas, logam perak telah berfungsi di banyak yang sistem 
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moneter pramodern sebagai spesi koin, kadang-kadang bahkan bersama 
emas. Kemurniannya biasanya diukur berbasis per-mil; paduan murni 
94% dijelaskan sebagai “0,940 fine”. Selain itu, perak memiliki berbagai 
aplikasi di luar mata uang, seperti pada panel surya, penyaringan air, 
perhiasan dan ornamen, peralatan makan dan perabotan bernilai tinggi 
(muncullah istilah silverware), dan juga sebagai investasi dalam bentuk 
koin dan bulion. 

Perak digunakan industri dalam stop kontak dan konduktor listrik, 
pada cermin khusus, pelapis jendela dan dalam katalisis reaksi kimia. 
Senyawanya digunakan dalam film fotografi dan sinar-X. Larutan perak 
nitrat encer dan senyawa perak lainnya digunakan sebagai disinfektan 
dan mikrobisida (efek oligodinamika), ditambahkan ke perban dan 
pembalut luka, kateter dan peralatan medis lainnya. 

a. Karakteristik

Perak dihasilkan selama ledakan supernova jenis tertentu oleh 
nukleosintesis dari unsur-unsur yang lebih ringan melalui proses-r, 
suatu bentuk fusi nuklir yang menghasilkan banyak unsur yang 
lebih berat daripada besi, salah satunya adalah perak. Perak sangat 
elastis, dapat dibentuk (sedikit lebih sulit daripada emas), logam koin 
univalen, kilau logam putih terang yang dapat dipoles. Perak terproteksi 
mempunyai reflektivitas optik yang lebih tinggi daripada aluminium 
pada panjang gelombang lebih dari ~450 nm. Pada panjang gelombang 
kurang dari 450 nm, reflektivitas perak menjadi di bawah aluminium 
dan turun drastis menjadi nol pada 310 nm (Lide, 2005).

Konduktivitas listrik perak adalah yang tertinggi di antara seluruh 
logam, bahkan lebih tinggi daripada tembaga, tetapi tidak banyak 
digunakan untuk keperluan listrik karena biayanya yang tinggi. 
Pengecualian terhadap hal ini adalah dalam rekayasa frekuensi radio, 
terutama VHF dan frekuensi yang lebih tinggi, di mana pelapisan perak 
dilakukan untuk meningkatkan konduktivitas listrik pada bagian-bagian 
dan kabel-kabel tertentu (pada frekuensi tinggi arus cenderung mengalir 
pada permukaan konduktor, bukan di dalam, oleh karenanya pelapisan 
emas meningkatkan konduktivitas secara keseluruhan). 
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b. Kegunaan Perak 

Perak juga mempunyai resistensi kontak paling rendah di antara 
seluruh logam. Selama Perang Dunia II di AS, 13.540 ton digunakan 
dalam elektromagnet yang digunakan untuk pengayaan uranium, 
terutama karena pada masa perang terjadi kekurangan tembaga. Perak 
murni memiliki konduktivitas termal tertinggi di antara seluruh 
logam, meskipun karbon nonlogam dalam bentuk intan dan helium-4 
superfluida lebih tinggi (Hammond, 2004). 

Banyak manfaat perak yang telah dikenal karena sifat logam 
mulianya, termasuk moneter, benda dekoratif, dan cermin. Warna putih 
cerahnya yang kontras dengan media lain menjadikannya sangat berguna 
dalam seni penglihatan. Sebaliknya, partikel perak halus berbentuk 
padatan hitam dalam fotografi dan dalam lukisan silverpoint. Ia juga 
lama digunakan untuk memberikan nilai moneter yang tinggi kepada 
objek (seperti koin perak dan batangan untuk investasi) atau membuat 
suatu objek menjadi simbol kelas politik maupun sosial tinggi. Garam 
perak telah digunakan sejak abad pertengahan untuk menghasilkan 
pewarnaan kuning atau jingga dalam pewarnaan kaca, dan reaksi warna 
dekoratif yang lebih kompleks dapat dihasilkan dengan menggabungkan 
logam perak ke dalam tiupan gelas. 

1) Pemurnian Air

Perak digunakan dalam pemurnian air. Ia mencegah bakteri dan alga 
tumbuh di dalam filter. Aksi katalitik perak, bekerja sama dengan 
oksigen, mensanitasi air dan menghilangkan kebutuhan klorin. Ion 
perak juga ditambahkan ke dalam sistem pemurnian air di rumah sakit, 
sistem air komunitas, kolam renang dan spa, menggantikan klorin. 

2) Kedokteran Gigi

Perak dapat dibuat alloy dengan raksa pada suhu ruang untuk membuat 
amalgam yang banyak digunakan untuk penambal gigi. Untuk membuat 
amalgam gigi, campuran bubuk perak dan logam lain seperti timah dan 
emas dicampur dengan raksa untuk membuat pasta keras yang dapat 
disesuaikan dengan bentuk lubang gigi. Amalgam gigi mulai mengeras 
dalam hitungan menit, dan keras permanen dalam beberapa jam. 
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3) Fotografi dan Elektronika

Penggunaan perak dalam fotografi, dalam bentuk perak nitrat dan 
halida perak, telah menurun drastis karena permintaan konsumen atas 
film berwarna lebih rendah akibat munculnya teknologi digital. Dari 
kebutuhan puncak dunia atas perak pada tahun 1999 (267.000.000 troy 
ounce atau 8.304,6 metrik ton) pasar telah berkontraksi hampir 70% 
pada tahun 2013. 

c. Konsumsi dan Paparan pada Manusia

Hammond (2004) menyatakan bahwa tidak diketahui peran biologis 
alami perak pada manusia, dan kemungkinan pengaruh terhadap 
kesehatan masih berupa subjek perdebatan. Perak sendiri tidak bersifat 
toksik pada manusia, tetapi sebagian besar garam perak beracun. 

Dalam dosis besar, perak dan senyawanya dapat diserap ke dalam 
sistem peredaran darah dan disimpan di berbagai jaringan tubuh, 
menyebabkan argiria, yang menghasilkan pigmentasi biru keabu-abuan 
pada kulit, mata, dan membran mukosa. Argiria jarang ditemukan, 
dan meskipun, sejauh yang diketahui, kondisi ini tidak dinyatakan 
membahayakan kesehatan seseorang, tetapi menyebabkan kelainan 
dan biasanya permanen. Argiria ringan kadang-kadang keliru dengan 
sianosis. 

d. Pemantauan Paparan

Paparan perak berlebih dapat terjadi pada pekerja di industri metalurgi, 
orang yang mengonsumsi suplemen yang mengandung perak diet, 
pasien yang telah menerima pengobatan sulfadiazin perak, dan individu 
yang sengaja atau tidak sengaja menelan garam perak. Konsentrasi perak 
secara keseluruhan pada darah, plasma, serum, atau urin dapat diukur 
untuk memantau keselamatan pada pekerja yang terpapar, memastikan 
diagnosis pada korban keracunan potensial, atau untuk membantu 
penyelidikan forensik dalam kasus overdosis fatal.

e. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Orang bisa terpapar perak di tempat kerja melalui pernapasan, menelan, 
kontak kulit, dan kontak mata. Administrasi Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) telah 
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menetapkan batas hukum (batas paparan diizinkan) untuk paparan 
perak di tempat kerja 0,01 mg/m3 dalam 8 jam kerja. 

Lembaga Nasional untuk Keselamatan dan Kesehatan (National 
Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) telah menetapkan 
batas paparan yang direkomendasikan (recommended exposure limit, REL) 
0,01 mg/m3 per 8 jam kerja. Pada tingkat 10 mg/m3, perak berbahaya 
bagi kehidupan dan kesehatan. Menurut SNI 19-0232-2005 paparan 
maksimal di udara pada lokasi kerja untuk perak logam adalah 0,1 mg/
m3 dan persenyawaan terlarut sebagai Ag sebesar 0,01 mg/m3.

4. Timah

a. Karakteristik Timah

Timah (atau timah putih) adalah sebuah unsur kimia dalam tabel 
periodik yang memiliki simbol Sn (bahasa Latin: stannum) dan nomor 
atom 50. Timah termasuk logam pasca-transisi di kelompok 14 
dalam tabel periodik. Timah menunjukkan kemiripan kimia dengan 
germanium dan timbal yang juga berada di kelompok 14 dan memiliki 
dua kemungkinan bilangan oksidasi, +2 dan +4 yang sedikit lebih stabil. 
Timah adalah elemen ke 49 yang paling melimpah di bumi, memiliki 
10 isotop stabil, jumlah terbesar dalam tabel periodik. 

Unsur ini merupakan logam miskin (logam post-transisi) 
keperakan, dapat ditempa (malleable), tidak mudah teroksidasi dalam 
udara sehingga tahan karat, ditemukan dalam banyak alloy, dan 
digunakan untuk melapisi logam lainnya untuk mencegah karat. Timah 
diperoleh terutama dari mineral kasiterit yang terbentuk sebagai oksida. 

Bijih timah yang ditambang di Indonesia umumnya adalah dari 
jenis endapan timah aluvial dan sering disebut sebagai endapan timah 
sekunder atau disebut timah placer. Jenis bijih timah ini sudah terlepas 
dari endapan induknya yaitu timah primer, dan oleh air diendapkan 
kembali di tempat lain yang lebih rendah. 

Secara ekonomis, mineral penghasil timah putih adalah kasiterit 
dengan rumus kimia SnO2, walaupun ada sebagian kecil timah yang 
dihasilkan dari sulfida seperti stanit, silindrit, frankeit, kanfieldit dan 
tealit. Mineral utama yang terkandung di dalam bijih timah adalah 
kasiterit, sedangkan mineral ikutannya adalah pirit, kuarsa, zirkon, 
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ilmenit, galena, bismut, arsenik, stibnit, kalkopirit, xenotim, dan 
monasit. 

b. Toksisitas Timah

Senyawa organo timah sering digunakan sebagai bahan aktif pada 
pestisida seperti pada fungisida dan insektisida. Biasanya bahan ini 
juga digunakan sebagai pengawet kayu. Dilaporkan keracunan timah 
ini terjadi pada orang yang sering mengonsumsi makanan yang dikemas 
di dalam kaleng. Gejala yang muncul adalah mual, muntah dan diare 
(Sembel, 2015).

5. Uranium

a. Karakteristik Uranium

Uranium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki 
lambang U dan nomor atom 92. Ia merupakan logam putih keperakan 
yang termasuk dalam deret aktinida di dalam tabel periodik. Uranium 
memiliki 92 proton dan 92 elektron, dengan elektron valensi 6. 
Inti uranium mengikat sebanyak 141 sampai dengan 146 neutron, 
sehingga terdapat 6 isotop uranium. Isotop yang paling umum adalah 
uranium-238 (146 neutron) dan uranium-235 (143 neutron). Semua 
isotop uranium tidak stabil dan bersifat radioaktif lemah. 

Uranium memiliki bobot atom terberat kedua (setelah plutonium) 
di antara semua unsur-unsur kimia yang dapat ditemukan secara alami. 
Massa jenis uranium kira-kira 70% lebih besar daripada timbal, namun 
tidaklah sepadat emas ataupun tungsten. Uranium dapat ditemukan 
secara alami dalam konsentrasi rendah (beberapa bagian per juta (ppm)) 
dalam tanah, bebatuan, dan air. 

Uranium yang dapat dijumpai secara alami adalah uranium-238 
(99,2739–99,2752%), uranium-235 (0,7198–0,7202%), dan sekelumit 
uranium-234 (0,0050–0,0059%). Uranium meluruh secara lambat 
dengan memancarkan partikel alfa. Umur paruh uranium-238 adalah 
sekitar 4,47 miliar tahun, sedangkan untuk uranium-235 adalah 704 
juta tahun. Oleh sebab itu, uranium dapat digunakan untuk penentuan 
umur bumi. 
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Uranium-235 merupakan satu-satunya isotop unsur kimia alami 
yang bersifat fisil (yakni dapat mempertahankan reaksi berantai pada 
fisi nuklir), sedangkan uranium-238 dapat dijadikan fisil menggunakan 
neutron cepat. Selain itu, uranium-238 juga dapat ditransmutasikan 
menjadi plutonium-239 yang bersifat fisil dalam reaktor nuklir. Isotop 
uranium lainnya yang juga bersifat fisil adalah uranium-233, yang dapat 
dihasilkan dari torium. 

b. Toksisitas Uranium

Keracunan uranium dapat terjadi melalui makanan dan minuman serta 
menghirup udara yang mengandung uranium tinggi. Uranium yang 
masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang banyak akan terakumulasi 
dalam tulang. Keracunan uranium dapat mengakibatkan kerusakan hati, 
ginjal dan paru-paru (Sembel, 2015).

F. Faktor Toksisitas Logam 

Toksisitas logam adalah daya racun logam terhadap makhluk hidup. 
Dengan kata lain, toksisitas logam adalah dilihat dari kemampuan suatu 
toksin (racun) logam untuk menyebabkan kerusakan dan keracunan 
pada tubuh manusia atau organisme lain. Logam tersebut bisa masuk 
ke dalam tubuh manusia melalui pernapasan, kulit, dan mulut. Pada 
umumnya, logam terdapat di alam dalam bentuk batuan, bijih tambang, 
tanah, air, dan udara. 

Faktor toksikologi logam adalah hal-hal atau aspek-aspek yang 
memberikan pengaruh terhadap toksisitas logam pada lingkungan 
hidup. Sebagaimana yang telah dipelajari pada Bab 5 tentang Toksisitas 
ini, bahwa banyak faktor yang memengaruhi daya racun suatu zat 
xenobiotik, baik pada tubuh manusia maupun pada lingkungan hidup. 
Dalam subbab ini kita akan mencermati khusus tentang faktor toksisitas 
logam saja.

1. Jenis Logam 

Toksisitas suatu logam, tak berbeda dengan toksisitas zat lainnya, 
ditentukan oleh jenis dari logam tersebut. Bondy & Prasad (1988); 
Soemirat & Ariesyadi (2003); Sembel (2015) mengemukakan bahwa 
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secara umum, terdapat beberapa logam yang telah terbukti beracun, 
yaitu raksa/merkuri (Hg), kromium (Cr), kadmium (Cd), tembaga 
(Cu), timah (Sn), nikel (Ni), arsene (As), kobalt (Co), aluminium (Al), 
besi (Fe), selenium (Se), dan zink (Zn). Walaupun kadar logam dalam 
tanah, air, dan udara rendah, namun dapat meningkat apabila manusia 
menggunakan produk-produk dan peralatan yang mengandung logam, 
dan aktivitas pabrik-pabrik yang menggunakan logam, pertambangan 
logam, dan pemurnian logam. Contohnya penggunaan 25.000-125.000 
ton raksa per tahun pada pabrik termometer, spigmanometer, barometer, 
baterai, saklar elektrik, dan peralatan elektronik. Hal ini merupakan 
introduksi raksa pada lingkungan hidup. 

a. Aluminium (Al)

Anon (1993) telah melaporkan bahwa aluminium merupakan penyebab 
penyakit alzheimer. Akibatnya, banyak organisasi dan individu yang 
mengurangi tingkat pemakaian peralatan dari aluminium. Namun, 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyimpulkan bahwa penelitian 
yang menyatakan bahwa aluminium merupakan penyebab penyakit 
alzheimer tidak dapat dipercaya, karena penelitian tersebut tidak 
memperhitungkan asupan aluminium total yang ada dalam penyakit itu. 

Meskipun tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa aluminium 
sebagai penyebab utama penyakit alzheimer, para peneliti bersepakat 
untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi. Pada industri manufaktur 
mobil, perlu diperhatikan keselamatan para pekerja, karena aluminium 
yang terkandung dalam cairan logam di tempat kerja menyebabkan 
kanker. Target organ aluminium adalah sistem saraf pusat, ginjal, dan 
sistem pencernaan. 

b. Barium (Ba)

Beberapa senyawa barium mudah larut dalam air dan ditemukan di 
danau atau sungai. Dampak yang ditimbulkan senyawa barium yang 
berbeda tergantung pada kelarutan senyawa barium. Barium yang tidak 
larut dalam air, tidak berbahaya dan sering digunakan oleh dokter 
untuk tujuan medis. Sembel (2015) mengemukakan bahwa senyawa 
barium yang larut dalam air dapat menyebabkan efek kesehatan yang 
berbahaya, misalnya kesulitan bernapas, tekanan darah meningkat, 
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perubahan irama jantung, iritasi perut, pembengkakan otak, kelemahan 
otot, kerusakan hati, ginjal, dan limpa. 

c. Berilium (Be)

Pekerja pabrik yang bekerja pada pertambangan atau pengolahan bijih, 
pabrik yang menggunakan paduan dan manufaktur kimia dengan 
berilium, permesinan atau daur ulang logam yang mengandung berilium 
sangat berbahaya, karena mereka menghirup udara tempat kerja yang 
terkontaminasi dengan berilium. Tinggi tingkatan berilium di udara 
menyebabkan kerusakan paru-paru. Berilium diserap perlahan-lahan 
dari paru-paru ke dalam darah, dan kemudian diangkut ke sistem 
rangka, hati dan ginjal. 

d. Kadmium (Cd)

Kadmium ditemukan dalam pembuatan baterai, plastik PVC, pigmen 
cat, pupuk, rokok, dan kerang yang berada di sekitar lingkungan pabrik. 
Keracunan logam kadmium terdiri dari 15-50% penyerapan melalui 
sistem pernapasan dan 2-7% melalui sistem pencernaan. Target organ 
adalah hati, plasenta, ginjal, paru-paru, otak, dan tulang (Gubrelay & 
Mathur, et al., 2001).

e. Merkuri (Hg)

Elemen merkuri (Hg) berwarna kelabu-perak, sebagai cairan pada suhu 
kamar dan mudah menguap bila dipanaskan. Hg2+ (senyawa anorganik) 
dapat mengikat karbon, membentuk senyawa organomerkuri. Metil 
merkuri (MeHg) merupakan bentuk penting yang menimbulkan 
keracunan pada manusia. Industri yang menggunakan logam merkuri 
adalah: 

(1) Industri yang memproduksi klorin.
(2) Produksi koustik soda.
(3) Tambang dan proses biji Hg.
(4) Metalurgi dan proses pelapisan tembaga-nikel-khrom dengan 

kuningan.
(5) Pabrik kimia.
(6) Pabrik tinta.
(7) Pabrik kertas.
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(8) Penyamakan kulit.
(9) Pabrik tekstil.
(10) Perusahaan farmasi.

Sebagian senyawa merkuri yang dilepas ke lingkungan akan 
diubah menjadi metil merkuri (MeHg) oleh mikroorganisme dalam 
air dan tanah. MeHg dengan cepat akan diakumulasikan dalam ikan 
atau tumbuhan dalam air permukaan. Kadar merkuri dalam ikan dapat 
mencapai 100.000 kali dari kadar air di sekitarnya, jika ikan tersebut 
berada di lingkungan pabrik yang menggunakan logam merkuri. Orang-
orang yang mempunyai potensial terkena merkuri (Hg) di antaranya: 

• Pekerja pabrik yang menggunakan Hg.
• Janin, bayi dan anak-anak:

(a) MeHg dapat menembus plasenta.
(b) Sistem saraf sensitif terhadap keracunan Hg.
(c) MeHg pada ASI, maka bayi yang menyusu dapat terkena racun.

• Masyarakat pengkonsumsi ikan yang berasal dari daerah perairan 
yang tercemar merkuri.

Merkuri termasuk bahan teratogenik. MeHg didistribusikan 
ke seluruh jaringan terutama di darah dan otak. MeHg terutama 
terkonsentrasi dalam darah dan otak, 90% ditemukan dalam darah 
merah. Efek toksisitas merkuri terutama pada susunan saraf pusat (SSP) 
dan ginjal, di mana merkuri terakumulasi yang dapat menyebabkan 
kerusakan SSP dan ginjal antara lain tremor (gerakan fluktuatif gemetar 
pada tubuh) dan kehilangan daya ingat. MeHg mempunyai efek pada 
kerusakan janin dan terhadap pertumbuhan bayi. Kadar MeHg dalam 
darah bayi baru lahir dibandingkan dengan darah ibu mempunyai kaitan 
signifikan. Bayi yang dilahirkan dari ibu yang terkena racun MeHg dapat 
menderita kerusakan otak dengan akibat: 

(a) Retardasi mental, yaitu keadaan dengan intelegensia yang kurang 
(subnormal) sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa 
anak).

(b) Tuli.
(c) Buta.
(d) Microcephaly (campak).



BAB 7|| Toksikologi LogamToksikologi Lingkungan212

(e) Cerebral palsy.
(f) Gangguan menelan makanan.

Efek terhadap sistem pernapasan dan pencernaan makanan dapat 
menyebabkan terjadinya keracunan yang parah. Keracunan merkuri 
dari lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan berat pada jaringan 
paru-paru, sedangkan keracunan makanan yang mengandung merkuri 
dapat menyebabkan kerusakan liver. 

f. Besi (Fe)

Ghio, et al., (1998) telah melaporkan hasil penelitiannya bahwa pada 
anak-anak yang mengonsumsi besi sebagai logam berat, akan dapat 
menimbulkan keracunan. Misalnya, konsumsi sebanyak 5-9 tablet besi 
30 mg. Konsumsi makanan yang mengandung besi dalam jumlah yang 
banyak dapat menimbulkan efek racun, karena besi diserap dengan cepat 
dalam saluran pencernaan. Sifat korosif dari besi lebih meningkatkan 
penyerapan racun. 

Keracunan besi dapat terjadi jika mengonsumsi sulfat merah-tablet 
yang dilapisi besi atau preparat multivitamin dewasa untuk permen. 
Sumber-sumber lain dari besi adalah air minum, pipa besi, dan peralatan 
masak. Target organ adalah hati, sistem kardiovaskular, dan ginjal. 

g. Arsene (As)

Arsen di air ditemukan dalam bentuk senyawa dengan satu atau lebih 
elemen lain. Senyawa arsen dengan oksigen, klorin atau belerang sebagai 
arsen inorganik, sedangkan senyawa dengan karbon dan hidrogen 
sebagai arsen organik. Arsen inorganik lebih beracun daripada arsen 
organik. Tempat pembuangan limbah kimia mengandung banyak 
arsen, meskipun bentuk bahan tak diketahui (organik/inorganik). 
Arsen masuk ke dalam tubuh manusia umumnya melalui makanan dan 
minuman. Arsen yang tertelan secara cepat akan diserap lambung dan 
usus halus kemudian masuk ke peredaran darah. Arsen inorganik telah 
dikenal sebagai racun manusia sejak lama, yang dapat mengakibatkan 
kematian. Dosis rendah akan mengakibatkan kerusakan jaringan. 

Bila melalui mulut, pada umumnya efek yang timbul adalah 
iritasi saluran makanan, nyeri, mual, muntah dan diare. Selain itu 
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mengakibatkan penurunan pembentukan sel darah merah dan putih, 
gangguan fungsi jantung, kerusakan pembuluh darah, luka di hati dan 
ginjal. 

h. Timbal (Pb)

Setiap tahun, industri memproduksi sekitar 2,5 juta ton timah di 
seluruh dunia, seperti untuk baterai, cat, penutup kabel, pipa, amunisi, 
aditif bahan bakar, plastik PVC, x-ray perisai, produksi kaca kristal, dan 
pestisida. Target organ adalah tulang, otak, darah, ginjal, dan kelenjar 
tiroid (Dhir et al., 1990).

i. Kromium (Cr)

Dalam bentuk makanan, kromium diserap 10-25%. Kromium digunakan 
dalam pembuatan baja, batu bata dalam tungku, pewarna, pigmen untuk 
meningkatkan ketahanan logam dan krom, penyamakan kulit, dan 
kayu. Penjualan produk atau bahan kimia yang mengandung kromium 
dan bahan bakar fosil menyebabkan terjadinya pembakaran ke udara, 
tanah, dan air. Partikel menetap di udara dalam waktu kurang dari 10 
hari, akan menempel pada partikel tanah, dan dalam air dengan sedikit 
larut. Efek racun akan timbul, jika menghirup udara tempat kerja yang 
terkontaminasi, misalnya dalam pengelasan stainless steel, kromat atau 
produksi pigmen krom, pelapisan krom, dan penyamakan kulit. Selain 
itu, jika menghirup serbuk gergaji dari kayu yang mengandung kromium 
akan menimbulkan efek keracunan. 

Efek toksik kromium dapat merusak dan mengiritasi hidung, 
paru-paru, lambung, dan usus. Dampak jangka panjang yang tinggi 
dari kromium menyebabkan kerusakan pada hidung dan paru-paru. 
Mengonsumsi makanan berbahan kromium dalam jumlah yang sangat 
besar, menyebabkan gangguan perut, bisul, kejang, ginjal, kerusakan 
hati, dan bahkan kematian. 

j. Kobalt (Co)

Kobalt menetap di udara selama beberapa hari. Kobalt menetap 
bertahun-tahun dalam air dan tanah, sehingga dapat bergerak dari tanah 
ke air bawah tanah. Setiap orang dapat terkena kobalt pada tingkat 
rendah di udara, air, dan makanan. Orang-orang yang tinggal di daerah 
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limbah berbahaya yang mengandung kobalt dapat terkena efek racun 
kobalt. Pekerja yang membuat produk-produk yang mengandung kobalt 
dapat mengalami keracunan. 

Toksisitas akut kobalt dapat diamati sebagai efek pada paru-paru, 
asma, pneumonia, dan sesak napas. Pada tahun 1960, beberapa pabrik 
bir menambahkan kobalt dalam bir untuk menstabilkan busa. Beberapa 
orang yang minum dalam jumlah besar bir mengalami mual, muntah, 
dan efek serius pada jantung. Namun, efek pada jantung tidak terlihat 
pada orang yang mengidap anemia atau wanita hamil. 

k. Nikel (Ni)

Nikel dan senyawanya tidak memiliki karakteristik bau atau rasa. Nikel 
terdapat di udara, menetap di tanah atau dikeluarkan dari udara dalam 
hujan. Sumber utama nikel adalah asap tembakau, knalpot mobil, 
pupuk, superfosfat, pengolahan makanan, dihidrogenasi lemak-minyak, 
limbah industri, peralatan masak stainless steel, pengujian perangkat 
nuklir, baking powder, pembakaran bahan bakar minyak, perawatan gigi 
dan jembatan. Efek yang ditimbulkan logam nikel adalah serangan asma, 
bronkitis kronis, sakit kepala, pusing, sesak napas, muntah, nyeri dada, 
batuk, sesak napas, kejang, bahkan kematian. 

l. Selenium (Se)

Selenium mengakibatkan gangguan pada kelenjar tiroid dan kesehatan 
jantung. Selenium partikel kecil di udara menetap di tanah atau 
dikeluarkan dari udara dalam hujan. Selenium menyerupai sulfur 
dalam sifat fisik dan kimia. Konsentrasi selenium dalam darah 19-25 
mikrogram per 100 mililiter. Selenium menyebabkan kanker, leukemia 
limfositik, paru-paru, pencernaan, usus besar, karsinoma genitourinari, 
kanker kulit, dan penyakit hodgkins. 

m. Zink (Zn)

Seng dilepaskan ke lingkungan oleh proses alam, namun sebagian 
besar berasal dari kegiatan manusia seperti pertambangan, produksi 
baja, pembakaran batu bara, dan pembakaran sampah. Sebagian besar 
zink di dalam tanah tetap terikat pada partikel tanah. Toksisitas akut 
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yang ditimbulkan oleh zink adalah kekeringan tenggorokan, batuk, 
kelemahan, menggigil, demam, mual dan muntah. 

2. Tingkatan Konsumsi dan Banyaknya Logam di Lingkungan

Biasanya makin tinggi kadar logam yang terdapat di alam, maka makin tinggi 
pula efek keracunan yang ditimbulkan oleh logam tersebut. Contohnya, 
kadmium dalam satu dosis tunggal dan besar dapat menginduksi gangguan 
saluran pencernaan. Asupan kadmium yang berjumlah lebih kecil dapat 
mengakibatkan gangguan fungsi ginjal (Squibb & Fowler, 1988).

3. Bentuk Kimia

Squibb & Fowler (1988) mengemukakan bahwa senyawa anorganik 
merkuri berpengaruh pada ginjal, sedangkan senyawa metil merkuri 
dan etil merkuri akan berpengaruh pada susunan saraf. Pada saat ini, 
senyawa merkuri bersifat lipofitik, sehingga meracuni darah dan otak. 
Senyawa tetra etil timbal juga dapat memengaruhi susunan saraf.

4. Kompleks Protein-Logam

Berbagai kompleks protein-logam dibentuk dalam tubuh, contohnya 
kompleks protein-logam yang dibentuk dengan timbal, bismuth, 
dan raksa-selenium secara mikroskopik dapat terlihat sebagai badan 
inklusi dalam sel yang tercemar logam. Besi dapat bergabung dengan 
protein untuk membentuk feritin yang bersifat larut dalam air atau 
hemosiderin yang tidak larut dalam air. Kadmium dan beberapa logam 
lain, seperti tembaga dan zink bergabung dengan metalotionein, suatu 
protein dengan bobot molekul rendah kompleks protein kadmium 
(Cd) tidak begitu beracun, jika dibandingkan dengan Cd2+. Namun, 
dalam sel tubulus ginjal, kadmium-metalotionein melepaskan Cd2+ dan 
menyebabkan keracunan (Squibb & Fowler, 1988).

5. Faktor Usia dan Berat Badan

Seperti telah dipelajari pada Bab 5 Toksisitas, bahwa tingkat toksin 
suatu zat juga dipengaruhi oleh receptor-nya. Pada orang yang usianya 
muda, seperti anak-anak, biasanya lebih rentan diserang keracunan 
logam daripada orang dewasa. Hal ini disebabkan karena kepekaan dan 
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tingkat penyerapan dalam saluran pencernaan pada mereka lebih besar. 
Selain itu, pada anak-anak yang mempunyai berat badan sangat kecil, 
lebih mudah diserang oleh racun logam. 

Faktor-faktor diet yang menyebabkan defisiensi protein, vitamin 
C, dan vitamin D dapat meningkatkan keracunan logam. Logam timbal 
dan merkuri, dapat melintasi plasenta dan memengaruhi janin. Dari 
penelitian, bayi yang terkena racun logam dalam kandungan ibunya, 
akan dipengaruhi secara berlebihan daripada ibunya.

6. Proses Toksin Logam pada Manusia

a. Pada Saraf

Uap logam merkuri dan metil merkuri dengan mudah dapat memasuki 
susunan saraf dan menambah efek racun. Senyawa merkuri anorganik 
tidak dapat memasuki susunan saraf dalam jumlah yang cukup banyak, 
sehingga tidak menimbulkan keracunan (neurotoksik). Senyawa organik 
timbal bersifat neurotoksik, sedangkan senyawa timbal anorganik 
memengaruhi sistem hem. Sistem hem merupakan sistem yang 
mengandung zat penting bagi hemoglobin dan sitokrom. 

Pada tingkat pemakaian yang tinggi, senyawa-senyawa ini dapat 
menambah ensefalopati yang mengakibatkan gangguan fungsi kejiwaan 
pada anak-anak kecil, seperti gangguan kesadaran dan kelakuan. Logam 
lain yang bersifat neurotoksik adalah tembaga, trietiltimah, emas, 
litium, dan mangan (Bondy & Prasad, 1988). 

b. Pada Ginjal

Sebagai organ ekskresi utama dalam tubuh, ginjal menjadi organ sasaran 
keracunan logam. Kadmium memengaruhi sel tubulus proksimal ginjal, 
sehingga menyebabkan ekskresi protein molekul kecil, asam amino, 
dan glukosa bersama urine.

Kadmium terkumpul dalam lisosom sel tubulus proksimal ginjal. 
Dalam lisosom, kompleks kadmium melepaskan Cd2+. Ion kadmium 
menghambat enzim proteolitik dalam lisosom dan menyebabkan cedera 
sel (Bondy & Prasad, 1988). 
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c.  Pada Pernapasan

Selain yang di atas, Bondy & Prasad (1988) juga menyatakan bahwa 
sistem pernapasan merupakan organ sasaran utama bagi sebagian 
besar logam. Banyaknya logam menyebabkan iritasi dan radang saluran 
pernapasan. Bagian atau organ yang dipengaruhi bergantung pada jenis 
logam dan tingkat pemakaian. Pada tingkat pemakaian yang tinggi, 
kromium memengaruhi lubang hidung, arsen memengaruhi bronki, 
dan berilium memengaruhi paru-paru. 

7. Dampak Keracunan Logam pada Manusia

Terdapat beberapa efek atau akibat yang ditimbulkan akibat keracunan 
logam pada manusia, antara lain dilaporkan oleh Bondy & Prasad 
(1988); Soemirat & Ariesyadi (2003); Sembel (2015) yaitu:

a. Karsinogenesis

Karsinogenesis merupakan pembengkakan pada jaringan tubuh (tumor). 
Tumor diakibatkan oleh peningkatan zat-zat kimia yang beracun. 
Beberapa logam bersifat karsinogenik pada manusia dan hewan. 
Logam-logam tersebut adalah arsen, kromium, berilium, kadmium, dan 
sisplatin. Pada Gambar 30 merupakan tumor yang terjadi pada uterus.

Gambar 30. Tumor Akibat Keracunan Logam Berat
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Leiomyoma_of_the_Uterus.jpg
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b. Gangguan Fungsi Imun

Konsumsi makanan yang mempunyai bahan logam beracun dapat 
mengakibatkan penghambatan berbagai fungsi imun. Logam-logam 
lain, seperti berilium, kromium, nikel, emas, merkuri, platina, dan 
zirkonium dapat menginduksi reaksi hipersensitivitas (Sunderman & 
Barber, et al., 1988).

*****

Kualitas Lingkungan Berbanding Lurus dengan Kesejahteraan Manusia

(ID – YHD)
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Bahan pangan sering diberi zat aditif. Bermacam tujuannya seperti 
menambahkan rasa yang sedap, membuat bahan pangan tersebut 
menjadi tahan lama dan lain sebagainya. Sisi lain, keberadaan bahan 
aditif tersebut berpotensi menimbulkan keracunan pada manusia apabila 
mengonsumsi bahan pangan yang mengandung zat aditif tersebut. 

A. Toksikologi Aditif Bahan Pangan 

Dalam banyak literatur, aditif bahan pangan disebut juga sebagai 
“Bahan Tambahan Pangan” (BTP). Pada prinsipnya, semua bahan yang 
ditambahkan pada pangan tersebut, tidak termasuk:

(1) Semua jenis pestisida pada komoditas pertanian.
(2) Zat penambah warna.
(3) Obat untuk hewan pada komoditas peternakan.

1. Pembagian Bahan Aditif Pangan

Sembel (2015) mengelompokkan bahan aditif pangan ini, terdiri atas:

a. Zat Aditif Secara Langsung atau Sengaja

Hal ini sudah sejak lama dilakukan. Baik dengan bahan sintetis 
maupun alami. Contohnya penambahan garam yang bertujuan untuk 
membuat pangan menjadi segar atau tidak segera membusuk. Hal 
ini jika berlebihan sangat merusak kesehatan seperti penambahan 
garam tembaga dan timbal untuk mewarnai keju yang dengan sengaja 
dilakukan.

TOKSIKOLOGI ADITIF DAN 
MIKROORGANISME PANGAN

BAB

8
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b. Zat Aditif Pemprosesan (Processing Aids)

Penambahan bahan dilakukan saat proses produksi berlangsung. 
Namun, bisa juga saat sudah dibeli oleh konsumen. Antara lain seperti 
anticaking, agen pengering dan emulisier. Berbagai contoh dari anticaking 
adalah aluminium kalsium silikat. Tujuannya adalah untuk mencegah 
terjadinya penggumpalan pada bahan pangan.

c. Zat Aditif Pembentuk Struktur

Zat ini ditambahkan pada makanan untuk membentuk struktur atau 
bentuk makanan sesuai dengan keinginan. Biasanya ditambahkan 
berupa zat pengeras, berbagai jenis enzim tertentu yang berfungsi untuk 
pengental sehingga makanan bisa dibentuk strukturnya. Contohnya 
adalah gelatin pada pembuatan agar-agar. 

d. Zat Aditif Pengawet

Bahan pengawet ini pada dasarnya adalah mencegah terjadinya 
pembusukan alami oleh bakteri, jamur dan ragi. Contohnya adalah 
benzoat, natrium nitrat, sodium nitrat. Peristiwa terjadinya inhibasi 
oksidasi molekul makanan oleh mikroorganisme disebut juga dengan 
antioksidan. Sehingga senyawa pengawet ini pun dapat digolongkan 
sebagai bahan antioksidan. Contoh yang pernah menghebohkan pada 
tahun 2000-an sampai sekarang adalah keberadaan formalin dan borax. 

Formalin dan borax sangat beracun pada tubuh manusia. Formalin 
bisa mengakibatkan kanker, mutagen dan korosif. Sementara borax akan 
terakumulasi pada otak, hati dan pada testis. Pada saat keracunan karena 
mengonsumsinya dalam jumlah yang banyak pada satu waktu akan 
menimbulkan rasa mual, muntah, kram perut dan bahkan kematian.

e. Zat Aditif Penambah Rasa

Zat penambah rasa yang populer adalah MSG (monosodium glutamat) 
atau vetsin. Makanan menjadi lezat karena zat aditif ini. Zat aditif yang 
organik bisa saja seperti cabai, kunyit, ketumbar dan lain sebagainya.

f. Zat Aditif Penambah Nutrisi

Bahan ini dalam teknologi pengolahan pangan sering dilakukan untuk 
mengganti nutrisi yang hilang saat proses, atau bisa juga untuk lebih 
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memperkaya nutrisi pada makanan itu. Dikenal 2 (dua) jenis zat aditif 
penambah nutrisi ini, yaitu makronutrien atau mikronutrien. Termasuk 
vitamin dan elemen-elemen langka lainnya, contohnya adalah alanin, 
niotin, kalsium sitrat, lisine dan lain-lainnya. 

g. Zat Aditif Pemberi Warna

Zat aditif untuk pewarna alami sudah biasa dilakukan sejak dahulu 
kala seperti kunyit dan daun pandan. Yang berupa sintetis antara lain 
adalah anilin – biru tua, emas – chrysin, riboflavin – kuning pucat, 
fuscin – coklat, bilirubin - merah,  melanin – hitam.

Gambar 31. Makanan Tradisional Minang: Onde-Onde
Sumber: https%3A%2F%2Fwww.metropadang

Pada Gambar 31 terlihat jenis makanan tradisional yang memiliki 
warna hijau, putih dan hitam kecokelatan. Warna hijau yang ada berasal 
dari daun pandan, selain memberi rasa pandan juga mendatangkan 
warna yang bagus dan menambah selera. Warna putih adalah bahan 
kelapa dan warna hitam kecokelatan di dalam adalah berasal dari gula 
aren atau gula saka. Makanan ini sudah lama diwarisi turun temurun di 
masyarakat Minangkabau. Dibuat tanpa menggunakan minyak goreng 
dan tanpa penambahan bahan sintetis.

2. Perkembangan Bahan Aditif 

Sampai hari ini bahan aditif makin berkembang sesuai perkembangan 
selera masyarakat. Di antara lain adalah bahan aditif yang berfungsi 
untuk: 
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a. Antibuih

Disebut juga dengan istilah antifoaming agent. Zat ini adalah bahan 
tambahan pangan untuk mencegah atau mengurangi pembentukan 
buih. Termasuk dalam kelompok ini yang diizinkan oleh peraturan yang 
berlaku di Indonesia adalah kalsium alginat dan digliserida asam lemak. 

b. Antikempal

Disebut juga dengan anticaking agent. Yaitu bahan tambahan pangan 
yang ditambahkan ke dalam serbuk atau granul, untuk mencegah 
mengempalnya produk pangan, sehingga mudah dikemas, ditransport, 
dan dikonsumsi. Termasuk dalam kelompok ini yang diizinkan oleh 
peraturan di Indonesia adalah: 

• kalsium karbonat;
• trikalsium fosfat;
• selulosa mikrokristalin dan bubuk;
• asam miristat beserta garam kalsium, kalium, dan natriumnya;
• asam palmitat beserta garam kalsium, kalium, dan natriumnya
• asam stearat beserta garam kalsium, kalium, natrium dan 

magnesiumnya;
• garam-garam oleat dari kalsium, kalium dan natrium;
• natrium dan magnesium karbonat;
• magnesium oksida;
• natrium-, kalium-, dan kalsium besi(II) sianida;
• silikon dioksida halus;
• kalsium silikat;
• natrium aluminosilikat;
• magnesium silikat.
 (Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, 2006).

c. Antioksidan

Antioksidan adalah molekul yang mampu memperlambat atau 
mencegah proses oksidasi molekul lain, sehingga antioksidan sebagai 
bahan aditif makanan adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah 
atau menghambat kerusakan pangan akibat oksidasi. Termasuk dalam 
kelompok ini yang diizinkan adalah: 
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• asam askorbat beserta garam natrium dan kalsiumnya;
• askorbil palmitat dan stearat;
• tokoferol;
• d- dan dl-alfa tokoferol;
• tokoferol campuran pekat;
• gama tokoferol;
• propil galat;
• asam eritorbat beserta garam natriumnya;
• butil hidrokuinon tersier (TBHQ);
• butil hidroksi anisol (BHA);
• butil hidroksi toluen (BHT).
 (Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, 2006).

d. Bahan Pengarbonasi

Dikenal juga dengan istilah carbonating agent. Merupakan bahan 
tambahan pangan untuk membentuk karbonasi di dalam pangan. 
Termasuk dalam kelompok ini yang diizinkan adalah: karbon dioksida 
(CO2). 

e. Garam Pengemulsi

Dikenal juga dengan emulsifying salt. Merupakan bahan tambahan 
pangan untuk mendispersikan protein dalam keju sehingga mencegah 
pemisahan lemak. Termasuk dalam kelompok ini yang diizinkan adalah: 

• kalium dan natrium dihidrogen sitrat;
• trikalium dan trinatrium sitrat;
• mono-, di-, dan trinatrium fosfat;
• mono-, di-, dan trikalium fosfat;
• gelatin;
• di- dan tetranatrium difosfat;
• tetrakalium difosfat;
• dikalsium difosfat;
• natrium dan kalium tripolifosfat;
• natrium, kalium, dan kalsium polifosfat;
• ester asam lemak dan asetat dari gliserol;
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• ester asam lemak dan laktat dari gliserol;
• ester asam lemak dan sitrat dari gliserol;
• ester asam lemak dan diasetiltartrat dari gliserol;
• natrium glukonat.
 (Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, 2006).

f. Gas untuk Kemasan

Disebut juga dengan istilah packaging gas. Merupakan bahan tambahan 
pangan berupa gas, yang dimasukkan ke dalam kemasan pangan 
sebelum, saat, maupun setelah kemasan diisi dengan pangan untuk 
mempertahankan mutu pangan dan melindungi pangan dari kerusakan. 
Termasuk dalam kelompok ini yang diizinkan adalah: karbon dioksida 
dan nitrogen. 

g. Humektan

Humektan adalah bahan tambahan pangan untuk mempertahankan 
kelembapan pangan. Sebuah humektan menarik dan mempertahankan 
kelembapan udara sekitarnya melalui penyerapan, menarik uap air ke 
dalam dan/atau di bawah permukaan objek. Termasuk dalam kelompok 
ini yang diizinkan adalah: 

• natrium dan kalium laktat;
• natrium hidrogen malat;
• natrium malat;
• gliserol;
• polidekstrosa;
• triasetin.
 (Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, 2006).

h. Pelapis

Disebut sebagai glazing agent adalah bahan tambahan pangan alami 
maupun sintetis untuk melapisi permukaan pangan sehingga 
mencegah kehilangan air serta memberikan efek perlindungan dan/
atau penampakan mengkilap. Termasuk dalam kelompok ini yang 
diizinkan adalah:
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• malam (beeswax);
• lilin kandelila;
• lilin karnauba;
• syelak (shellac);
• lilin mikrokristalin.
 (Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, 2006).

i. Pemanis

Disebut juga sebagai sweetener adalah bahan tambahan pangan berupa 
pemanis alami dan pemanis buatan yang memberikan rasa manis pada 
produk pangan. Ada pemanis yang alami dan ada pula yang tidak alami 
atau sintetis. 

Pemanis alami adalah pemanis yang dapat ditemukan dalam bahan 
alam meskipun prosesnya secara sintetik ataupun fermentasi. Termasuk 
dalam kelompok ini yang diizinkan adalah:

• sorbitol;
• manitol;
• isomalt/isomaltitol;
• glikosida steviol;
• maltitol;
• laktitol;
• silitol;
• eritritol;
• gula pasir;
• gula aren;
• madu.
 (Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, 2006).

Pemanis buatan adalah pemanis yang diproses secara kimiawi, dan 
senyawa tersebut tidak berada di alam. Zat pemanis buatan biasanya 
digunakan untuk membantu mempertajam rasa. Termasuk dalam 
kelompok ini yang diizinkan oleh Permenkes adalah: 

• asesulfam-K;
• aspartam;
• asam siklamat beserta garam kalsium dan natriumnya;
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• sakarin beserta garam kalsium, kalium, dan natriumnya;
• sukralosa (triklorogalaktosukrosa);
• neotam.
 (Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, 2006).

j. Pembawa

Disebut juga sebagai carrier adalah bahan tambahan pangan yang 
digunakan untuk memfasilitasi penanganan, aplikasi atau penggunaan 
bahan tambahan pangan lain atau zat gizi di dalam pangan dengan 
cara melarutkan, mengencerkan, mendispersikan atau memodifikasi 
secara fisik bahan tambahan pangan lain atau zat gizi tanpa mengubah 
fungsinya dan tidak mempunyai efek teknologi pada pangan. Termasuk 
dalam kelompok ini yang diizinkan adalah: 

• sukrosa asetat isobutirat;
• trietil sitrat;
• propilen glikol;
• polietilen glikol.
 (Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, 2006).

k. Pembentuk Gel

Disebut juga sebagai gelling agent. Merupakan bahan tambahan pangan 
untuk membentuk gel. Termasuk dalam kelompok ini yang diizinkan 
oleh Permenkes adalah: 

• asam alginat beserta garam natrium, kalium, dan kalsiumnya;
• agar-agar;
• karagen;
• rumput laut eucheuma olahan;
• gom gelan;
• gelatin;
• pektin.
 (Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, 2006).

l. Pembuih

Disebut juga dengan foaming agent. Merupakan bahan yang memfasilitasi 
pembentukan buih seperti surfaktan atau pembuat gelembung. Suatu 
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surfaktan, ketika hadir dalam jumlah kecil, mengurangi tegangan 
permukaan cairan (mengurangi kerja yang diperlukan untuk membuat 
buih) atau meningkatkan stabilitas koloid dengan menghambat 
penyatuan gelembung. Sebagai bahan tambahan pangan, pembuih 
berguna untuk membentuk atau memelihara homogenitas dispersi fase 
gas dalam pangan berbentuk cair atau padat. Termasuk dalam kelompok 
ini yang diizinkan oleh Permenkes adalah: 

• gom xanthan;
• selulosa mikrokristalin;
• etil metil selulosa.

m. Pengatur Keasaman

Disebut juga dengan acidity regulator, adalah bahan tambahan pangan 
untuk mengasamkan, menetralkan dan/atau mempertahankan derajat 
keamanan pangan. Termasuk dalam kelompok ini yang diizinkan adalah: 

• garam karbonat dari kalsium, natrium, kalium, amonium, dan 
magnesium;

• garam bikarbonat dari natrium, kalium, amonium;
• asam asetat beserta garam natrium dan kalsiumnya;
• asam laktat beserta garam natrium, kalium, kalsium, dan 

L-amoniumnya;
• asam malat beserta garamnya: natrium hidrogen malat, natrium 

malat, dan kalsium DL-malat;
• asam fumarat;
• asam sitrat beserta garamnya: natrium dihidrogen sitrat, dinatrium 

hidrogen sitrat, trinatrium sitrat, kalium dihidrogen sitrat, 
trikalium sitrat, dan kalsium sitrat;

• asam tartrat dan kalium hidrogen tartrat;
• asam fosfat;
• asam adipat beserta garam natrium dan kaliumnya;
• asam klorida;
• garam sulfat dari natrium, kalium, dan kalsium;
• natrium hidroksida, kalium hidroksida, kalsium hidroksida, dan 

magnesium hidroksida;
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• kalsium oksida;
• glukono delta lakton;
• kalsium glukonat.
 (Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, 2006).

n. Pengawet

Pengawet adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah atau 
menghambat fermentasi, pengasaman, penguraian, dan perusakan 
lainnya terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. 
Termasuk dalam kelompok ini yang diizinkan adalah: 

• asam sorbat beserta garam natrium, kalium, dan kalsiumnya;
• asam benzoat beserta garam natrium, kalium, dan kalsiumnya;
• metil- dan etil- para-hidroksibenzoat;
• senyawa sulfit yang meliputi: 

o belerang dioksida;
o natrium dan kalium sulfit;
o natrium, kalsium, dan kalium bisulfit;
o natrium dan kalium metabisulfit.

• nisin;
• garam nitrit dari kalium dan natrium;
• garam nitrat dari kalium dan natrium;
• asam propionat beserta garam natrium, kalium, dan kalsiumnya;
• lisozim hidroklorida.
 (Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, 2006).

o. Pengembang

Pengembang atau raising agent adalah bahan tambahan pangan berupa 
senyawa tunggal atau campuran untuk melepaskan gas sehingga 
meningkatkan volume adonan. Termasuk dalam kelompok ini yang 
diizinkan oleh Permenkes adalah:

• garam karbonat dari natrium dan amonium;
• garam bikarbonat dari natrium, kalium dan amonium;
• natrium aluminium fosfat;
• glukono delta lakton;
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• dekstrin;
• amilum asetat.
 (Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, 2006).

p. Pengemulsi

Pengemulsi (emulsifier) adalah zat yang dapat mempertahankan dispersi 
lemak dalam air dan sebaliknya. Dalam konteks aditif makanan, 
pengemulsi adalah bahan tambahan pangan untuk membantu 
terbentuknya campuran yang homogen dari dua atau lebih fasa yang 
tidak tercampur seperti minyak dan air. Termasuk dalam kelompok ini 
yang diizinkan adalah: 

• kalsium karbonat;
• lesitin;
• natrium dan kalsium laktat;
• natrium dan kalium dihidrogen sitrat, dinatrium hidrogen sitrat, 

serta trinatrium dan trikalium sitrat;
• natrium dan kalium dihidrogen fosfat;
• natrium dan kalium hidrogen fosfat;
• natrium dan kalium fosfat;
• asam alginat beserta natrium, kalium, kalsium, dan propilen glikol 

alginat;
• agar-agar;
• karagen;
• gom kacang lokus (locust bean gum);
• gom guar (guar gum);
• gom tragakan (tragacanth gum);
• gom arab (arabic gum);
• gom karaya (karaya gum);
• gliserol;
• gelatin;
• kelompok polisorbat yang mencakup: 

o polisorbat 20 (polioksietilena (20) sorbitan monolaurat);
o polisorbat 40 (polioksietilena (20) sorbitan monopalmitat);
o polisorbat 60 (polioksietilena (20) sorbitan monostearat);
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o polisorbat 65 (polioksietilena (20) sorbitan tristearat); dan
o polisorbat 80 (polioksietilena (20) sorbitan monooleat).

• pektin;
• ester gliserol resin kayu;
• garam-garam difosfat yang meliputi dinatrium, trinatrium, 

tetranatrium, tetrakalium, dikalsium, dan kalsium difosfat;
• garam-garam polifosfat yang meliputi natrium, kalium, kalsium, 

dan natrium kalsium polifosfat;
• selulosa mikrokristalin dan bubuk;
• derivat selulosa yang meliputi: 

o metil selulosa;
o hidroksipropil selulosa;
o hidroksipropil metil selulosa;
o etil metil selulosa; dan
o natrium karboksimetil selulosa.

• asam miristat beserta garam kalsium, kalium, dan natriumnya;
• asam palmitat beserta garam kalsium, kalium, dan natriumnya;
• asam stearat beserta garam kalsium, kalium, dan natriumnya;
• garam-garam oleat yang meliputi kalsium, kalium, dan natrium oleat;
• mono- dan digliserida dari asam lemak;
• ester asam lemak dan asetat, laktat, sitrat, diasiltartrat dari gliserol;
• ester sukrosa dari asam lemak;
• ester poligliserol dari asam lemak;
• ester propilen glikol dari asam lemak;
• natrium stearoil-2-laktilat;
• sorbitan mono- dan tristearat;
• malam (beeswax);
• lilin kandelila;
• polidekstrosa;
• amilum (starch) atau pati beserta turunan serta hasil olahannya 

yang meliputi: 
o amilum modifikasi asam (acid treated starch);
o amilum terkelantang (bleached starch);
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o amilum teroksidasi (oxidized starch);
o amilum modifikasi enzim (enzyme treated starch);
o monoamilum fosfat;
o diamilum fosfat;
o diamilum fosfat terfosfatasi (phosphated distarch phosphate);
o diamilum fosfat terasetilasi;
o amilum asetat;
o diamilum adipat terasetilasi;
o hidroksipropil amilum;
o hidroksipropil diamilum fosfat;
o amilum natrium oktenilsuksinat;
o asetil amilum teroksidasi;

• natrium kaseinat.
 (Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, 2006).

q. Pengental

Bahan tambahan pangan ini berguna untuk menstabilkan atau 
mengentalkan makanan. Caranya adalah dengan mencampurkan jenis 
bahan pengental ini ke dalam makanan sehingga membentuk tingkat 
kekentalan tertentu. Termasuk dalam kelompok ini yang diizinkan oleh 
Permenkes adalah:

• kalsium asetat;
• natrium dan kalsium laktat;
• asam alginat beserta garam natrium, kalium, kalsiumnya, dan 

propilen glikol alginat;
• agar-agar;
• karagenan dan rumput laut eucheuma olahan;
• gom kacang lokus;
• gom guar;
• gom tragakan;
• gom arab;
• gom xanthan;
• gom karaya;
• gom gelan;
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• gom gatti;
• gliserol;
• gelatin;
• pektin;
• ester gliserol resin kayu;
• alfa- dan gama-siklodekstrin;
• selulosa mikrokristalin dan bubuk;
• derivat selulosa meliputi: 

o metil-, etil-, dan hidroksipropil selulosa;
o etil- dan hidroksipropil metil selulosa; dan
o natrium karboksimetil selulosa terhidrolisis enzimatis.

• mono- dan digliserida dari asam lemak;
• garam klorida dari kalsium dan kalium;
• kalsium sulfat;
• kalium hidroksida;
• bromelain;
• polidekstrosa;
• dekstrin;
• amilum modifikasi asam;
• amilum modifikasi basa;
• amilum terkelantang;
• amilum modifikasi enzimatis;
• mono- dan diamilum fosfat;
• diamilum fosfat terfosfatasi;
• diamilum fosfat terasetilasi;
• amilum asetat;
• diamilum adipat terasetilasi;
• hidroksipropil amilum;
• hidroksipropil diamilum fosfat;
• amilum natrium oktenilsuksinat;
• asetil amilum teroksidasi;
• natrium kaseinat.
 (Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, 2006).
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r. Pengeras

Pengeras (firming agent) adalah bahan tambahan pangan untuk 
memperkeras, atau mempertahankan jaringan buah dan sayuran, atau 
berinteraksi dengan bahan pembentuk gel untuk memperkuat gel. 
Termasuk dalam kelompok ini yang diizinkan oleh adalah: 

• kalsium laktat;
• trikalsium sitrat;
• kalium dan kalsium klorida;
• kalsium sulfat;
• kalsium glukonat.
 (Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, 2006).

s. Penguat Rasa

Penguat rasa (flavour enhancer) adalah bahan tambahan pangan untuk 
memperkuat atau memodifikasi rasa dan/atau aroma yang telah ada 
dalam bahan pangan tanpa memberikan rasa dan/atau aroma baru. 
Termasuk dalam kelompok ini yang diizinkan oleh Permenkes adalah: 

• asam L-glutamat beserta garam natrium, kalium, dan kalsiumnya;
• asam 5’-guanilat beserta garam natrium, kalium, dan kalsiumnya;
• asam 5’-inosinat beserta garam natrium, kalium, dan kalsiumnya;
• kalsium dan dinatrium 5’-ribonukleotida.

t. Peningkat Volume

Peningkat volume (bulking agent) adalah bahan tambahan pangan untuk 
meningkatkan volume pangan. Termasuk dalam kelompok ini yang 
diizinkan oleh Permenkes adalah: 

• natrium laktat;
• asam, natrium, dan propilena glikol alginat;
• agar-agar;
• karagen;
• gom guar, tragakan, arab, dan karaya;
• ester gliserol resin kayu;
• selulosa serbuk dan mikrokristalin;
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• metil, etil, hidroksipropil metil, dan natrium karboksimetil selulosa;
• mono- dan digliserida asam lemak;
• kalsium sulfat;
• polidekstrosa;
• amilum modifikasi asam;
• amilum modifikasi basa;
• amilum terkelantang;
• amilum teroksidasi;
• amilum modifikasi enzimatis;
• monoamilum fosfat;
• diamilum fosfat;
• diamilum fosfat terfosfatasi;
• diamilum fosfat terasetilasi;
• diamilum adipat terasetilasi;
• hidroksipropil amilum;
• hidroksipropil diamilum fosfat.
 (Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, 2006).

u. Penstabil

Penstabil (stabiliser) adalah bahan tambahan pangan untuk menstabilkan 
sistem dispersi yang homogen pada pangan. Termasuk dalam kelompok 
ini yang diizinkan adalah: 

• kalsium karbonat;
• kalsium asetat;
• asam fumarat;
• lesitin;
• natrium dan kalsium laktat;
• natrium dihidrogen, dinatrium monohidrogen, dan trinatrium 

sitrat;
• kalium dihidrogen dan trikalium sitrat;
• kalsium sitrat;
• mono, di, dan trinatrium fosfat;
• mono, di, dan trikalium fosfat;
• mono, di, dan trikalsium ortofosfat serta kalsium fosfat;
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• asam adipat;
• asam, natrium, kalium, kalsium, dan propilena glikol alginat;
• agar-agar;
• karagen;
• rumput laut euchema olahan;
• gom kacang lokus, guar, tragakan, arab, xanthan, karaya, tara, gelan, 

dan gatti;
• gliserol;
• gelatin;
• pektin;
• ester gliserol resin kayu;
• di, tri, dan tetranatrium difosfat;
• tetrakalium difosfat;
• dikalsium difosfat;
• natrium dan kalium tripolifosfat;
• natrium, kalium, natrium kalsium, dan kalsium polifosfat;
• alfa- dan gama-siklodekstrin;
• selulosa mikrokristalin dan serbuk;
• metil, hidroksipropil, hidroksipropil metil, etil metil, dan natrium 

karboksimetil selulosa;
• natrium kroskarmelos;
• natrium karboksimetil selulosa terhidrolisis enzimatis;
• asam miristat beserta garam kalsium, kalium, dan natriumnya;
• asam palmitat beserta garam kalsium, kalium, dan natriumnya;
• asam stearat beserta garam kalsium, kalium, dan natriumnya;
• kalsium, kalium, dan natrium oleat;
• mono dan digliserida asam lemak;
• ester asam lemak dan asetat dari gliserol;
• ester asam lemak dan laktat dari gliserol;
• ester asam lemak dan sitrat dari gliserol;
• ester asam lemak dan diasetiltartrat dari gliserol;
• ester poligliserol asam risinoleat terinteresterifikasi;
• natrium karbonat dan bikarbonat;
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• kalium karbonat dan bikarbonat;
• amonium karbonat dan bikarbonat;
• kalium dan kalsium klorida;
• kalsium sulfat;
• kalium, kalsium, dan magnesium hidroksida;
• malam;
• papain;
• bromelain;
• polidekstrosa;
• dekstrin;
• amilum modifikasi asam;
• amilum modifikasi basa;
• amilum terkelantang;
• amilum teroksidasi;
• amilum modifikasi enzimatis;
• monoamilum fosfat;
• diamilum fosfat;
• diamilum fosfat terfosfatasi;
• diamilum fosfat terasetilasi;
• amilum asetat;
• diamilum adipat terasetilasi;
• hidroksipropil amilum;
• hidroksipropil diamilum fosfat;
• amilum natrium oktenilsuksinat;
• amilum teroksidasi asetilasi;
• natrium kaseinat.
 (Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, 2006).

v. Peretensi Warna

Peretensi warna (colour retention agent) adalah bahan tambahan pangan 
yang dapat mempertahankan, menstabilkan, atau memperkuat 
intensitas warna pangan tanpa menimbulkan warna baru. Termasuk 
dalam kelompok ini yang diizinkan adalah magnesium karbonat dan 
magnesium hidroksida. 
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w. Perisa

Perisa (flavouring) adalah bahan tambahan pangan berupa preparat 
konsentrat dengan atau tanpa ajudan perisa (flavouring adjunct) yang 
digunakan untuk memberi rasa dengan pengecualian rasa asin, manis, 
dan asam.

Perisa dikelompokkan menjadi: 

(1) perisa alami;
(2) perisa identik alami;
(3) perisa artifisial.

Kelompok di atas dapat terdiri dari satu atau lebih jenis yaitu: 

(1) Bahan Baku Aromatik Alami (Natural Aromatic Raw Material)
 Adalah bahan baku yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang 

cocok digunakan dalam penyiapan/pembuatan/pengolahan perisa 
alami. Bahan baku tersebut termasuk bahan pangan, rempah-
rempah, herbal, dan sumber tumbuhan lainnya yang tepat untuk 
aplikasi yang dimaksud. Antara lain bubuk bawang, bubuk cabe, 
irisan daun jeruk, potongan daun salam, irisan jahe.

(2) Preparat Perisa (Flavouring Preparation) 
 Adalah bahan yang disiapkan atau diproses untuk memberikan rasa 

yang diperoleh melalui proses fisik, mikrobiologis, atau enzimatis 
dari bahan pangan tumbuhan maupun hewan yang diperoleh secara 
langsung atau setelah melalui proses pengolahan. Bahan tersebut 
sesuai untuk konsumsi manusia pada kadar penggunaannya, tetapi 
tidak ditujukan untuk dikonsumsi langsung. Antara lain minyak 
jeruk, ekstrak teh, oleoresin paprika, keju bubuk, ekstrak ragi.

(3) Perisa Asap (Smoke Flavouring) 
 Adalah preparat perisa yang diperoleh dari kayu keras termasuk 

serbuk gergaji, tempurung dan tanaman berkayu yang tidak 
mengalami perlakuan dan tidak terkontaminasi melalui proses 
pembakaran yang terkontrol atau distilasi kering atau perlakuan 
dengan uap yang sangat panas, dan selanjutnya dikondensasikan 
serta difraksinasi untuk mendapatkan rasa yang diinginkan.
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(4) Perisa Hasil Proses Panas (Processed Flavouring) 
 Adalah preparat perisa dari bahan atau campuran bahan yang 

diizinkan digunakan dalam pangan, atau yang secara alami terdapat 
dalam pangan atau diizinkan digunakan dalam pembuatan perisa 
hasil proses panas, pada kondisi yang setara dengan suhu dan waktu 
tidak lebih dari 180 °C (356 °F) dan 15 menit serta pH tidak lebih 
dari 8,0; antara lain perisa yang dihasilkan dari gula pereduksi dan 
asam amino.

x.  Perlakuan Tepung

Perlakuan tepung (flour treatment agent) adalah bahan tambahan pangan 
yang ditambahkan kepada tepung untuk memperbaiki warna, mutu 
adonan, dan/atau pemanggangan, termasuk bahan pengembang adonan, 
pemucat, dan pematang tepung. Termasuk dalam kelompok ini yang 
diizinkan adalah: 

• L-Amonium laktat.
• Natrium stearoil-2-laktilat.
• Amonium klorida.
• Kalsium sulfat.
• Kalsium oksida.
• α–amilase (karbohidrase) dari Bacillus licheniformis, Aspergillus oryzae, 

var, Bacillus stearothermophilus, Bacillus subtilis, dan Bacillus megaterium;
• Proteasi dari Aspergillus oryzae, var.
• Papain.
• Bromelain.
 (Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, 2006).

y. Pewarna

Pewarna adalah bahan tambahan pangan berupa pewarna alami dan 
sintetis, yang ketika ditambahkan atau diaplikasikan pada pangan 
mampu memberi atau memperbaiki warna. 

• Pewarna alami (natural dyestuff) adalah pewarna yang dibuat melalui 
proses ekstraksi, isolasi, atau derivatisasi (sintesis parsial) dari 
tumbuhan, hewan, mineral atau sumber alami lain, termasuk 
pewarna identik alami. Termasuk dalam kelompok ini yang 
diizinkan adalah: 
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o kurkumin CI No. 75300;
o riboflavin, termasuk riboflavin sintetis, riboflavin 5’-natrium 

fosfat, dan riboflavin dari Bacillus subtilis;
o karmin dan ekstrak cochineal CI No. 75470;
o klorofil dan klorofilin tembaga kompleks CI No. 75810;
o karamel I, III (diproses amonia), dan IV diproses sulfit amonia;
o karbon dari tanaman CI No. 77266;
o β–karoten (sayuran) CI No. 75130;
o ekstrak anato CI No. 75120 (berbasis biksin);
o β–karoten (sintetis) CI No. 40800;
o β–karoten dari blakeslea trispora;

o β–apo–8’–karotenal CI No. 40820;
o etil ester dari β–apo–8’–karotenal CI No. 40825;
o merah bit;
o antosianin;
o titanium dioksida CI No. 77891.

 (Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, 2006).

• Pewarna sintetis (synthetic dyestuff) adalah pewarna yang diperoleh 
secara sintesis kimiawi. Termasuk dalam kelompok ini yang 
diizinkan oleh Permenkes adalah: 
o tartrazin CI No. 19140;
o kuning kuinolin CI No. 47005;
o sunset Yellow FCF CI No. 15985;
o karmoisin CI No. 14720;
o ponceau 4R CI No. 16255;
o eritrosin CI No. 45430;
o merah allura CI No. 16035;
o indigotin CI No. 73015;
o biru berlian FCF CI No. 42090;
o fast green FCF CI No. 42053;
o cokelat HT CI No. 20285.

 (Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, 2006).
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z. Propelan dan Sekuestran 

Propelan (propelant) adalah bahan tambahan pangan berupa gas untuk 
mendorong pangan keluar dari kemasan. Termasuk dalam kelompok 
ini yang diizinkan oleh Permenkes adalah: 

• nitrogen;
• dinitrogen monoksida;
• propana.

Sekuestran (sequestrant) adalah bahan tambahan pangan yang 
dapat mengikat ion logam polivalen untuk membentuk kompleks 
sehingga meningkatkan kestabilan dan kualitas pangan. Termasuk dalam 
kelompok ini yang diizinkan oleh Permenkes adalah: 

• kalsium dinatrium etilenadiaminatetraasetat (cana2edta);
• isopropil sitrat;
• natrium glukonat;
• kalium glukonat.
 (Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, 2006).

3. Pengujian Bahan Aditif & BPOM

Kondisi sekarang makin berkembang pola makan dan variasi jenis 
makanan yang telah menembus sekat wilayah dan budaya. Tak 
terelakkan banyak bahan aditif makanan yang beredar dan dikonsumsi 
oleh masyarakat luas. Selain itu, bahan aditif tersebut tidak tampak 
pada makanan, sehingga tidak bisa diketahui dengan penglihatan saja. 

Salah satu cara pengujian keberadaan zat aditif pada makanan 
berdasarkan dari zat aditif yang menyerap radiasi dalam spektrum 
ultraviolet dan/atau daerah tampak. Absorbansi ini dapat digunakan 
untuk menentukan konsentrasi aditif dalam sampel menggunakan 
kalibrasi eksternal. Namun, aditif dapat berada secara bersama-sama 
dan absorbansi salah satunya bisa mengganggu absorbansi yang lain. 
Sehingga diperlukan tahapan untuk memisahkannya terlebih dahulu. 
Campuran aditif pertama-tama dipisahkan dengan kromatografi cair 
tekanan tinggi (HPLC) dan kemudian ditentukan on-line menggunakan 
detektor UV dan/atau sinar tampak. Hal ini dilakukan di laboratorium 
khusus dengan media dan alat yang mendukung.
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Pengujian yang demikian, jelas tidak mudah dillakukan sehingga 
diperlukan lembaga khusus untuk itu. Di Indonesia kita mengenal Badan 
Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM. Lembaga ini 
lah yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di 
Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas 
Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat dan European 
Medicines Agency di Uni Eropa. Memang di setiap negara, lembaga 
serupa harus ada.

a. Fungsi BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM 
adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan (BPOM). 
Badan ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden 
melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang kesehatan. 

BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan 
di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Obat dan makanan terdiri atas 
obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat 
tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Salah 
satu undang-undang yang mengatur adalah Peraturan Presiden No. 80 
Tahun 2017 yang dilampirkan pada Lampiran 1.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan sesuai 
dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, maka fungsi BPOM 
adalah dalam hal: 

1) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan 
makanan.

2) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan 
makanan.

3) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama 
beredar.

4) Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama 
beredar.



BAB 8|| Toksikologi Aditif dan Mikroorganisme PanganToksikologi Lingkungan242

5) Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan 
instansi pemerintah pusat dan daerah.

6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan 
obat dan makanan.

7) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

8) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian 
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di 
lingkungan BPOM.

9) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 
jawab BPOM.

10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM.
11) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh 

unsur organisasi di lingkungan BPOM.

b. Sejarah BPOM

Tonggak sejarah kefarmasian di Indonesia pada umumnya diawali 
dengan pendidikan asisten apoteker semasa pemerintahan Hindia 
Belanda. Pendidikan asisten apoteker semula dilakukan di tempat kerja 
yaitu di apotek oleh apoteker yang mengelola dan memimpin sebuah 
apotek. Setelah calon apoteker bekerja dalam jangka waktu tertentu di 
apotek dan dianggap memenuhi syarat, maka diadakan ujian pengakuan 
yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda. 

Dari buku Verzameling Voorschriften tahun 1936 yang dikeluarkan 
oleh Devanahalli Venkataramanaiah Gundappa (DVG) yang merupakan 
seorang penulis dan jurnalis, dapat diketahui bahwa Sekolah Asisten 
Apoteker didirikan dengan Surat Keputusan Pemerintah No. 38 tanggal 
7 Oktober 1918, yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan No. 
15 (Stb. No. 50) tanggal 28 Januari 1923 dan No. 45 (Stb. No. 392) 
tanggal 28 Juni 1934 dengan nama “Leergang voor de opleleiding van 
apotheker-bedienden onder den naam van apothekers-assisten school”. 

Peraturan ujian asisten apoteker dan persyaratan izin kerja diatur 
dalam Surat Keputusan Kepala DVG No. 8512/ F tanggal 16 Maret 1933 
yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan No. 27817/ F tanggal 
8 September 1936 dan No. 11161/ F tanggal 6 April 1939. Dalam 
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peraturan tersebut, antara lain dinyatakan bahwa persyaratan untuk 
menempuh ujian apoteker harus berijazah MULO bagian B, memiliki 
surat keterangan bahwa calon telah melakukan pekerjaan kefarmasian 
secara terus-menerus selama 20 bulan di bawah pengawasan seorang 
apoteker di Indonesia yang memimpin sebuah apotek, atau telah 
mengikuti pendidikan asisten apoteker di Jakarta. 

Pada masa pendudukan Jepang mulai dirintis Pendidikan Tinggi 
Farmasi di Indonesia dan diresmikan pada tanggal 1 April 1943 dengan 
nama Yakugaku sebagai bagian dari Jakarta Ika Daigaku. Pada tahun 
1944 Yakugaku diubah menjadi Yaku Daigaku. 

Pada periode tahun 1950-an jumlah tenaga farmasi, terutama tenaga 
asisten apoteker mulai bertambah dalam jumlah yang relatif besar. 
Namun, pada tahun 1953 terdapat kekurangan tenaga apoteker sehingga 
pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 3 tentang Pembukuan 
Apotek. Sebelum dikeluarkannya undang-undang ini, untuk membuka 
sebuah apotek boleh dilakukan di mana saja dan tidak memerlukan izin 
dari pemerintah. 

Dengan adanya undang-undang ini, maka pemerintah dapat 
melarang kota-kota tertentu untuk mendirikan apotek baru karena 
jumlahnya sudah dianggap cukup memadai. Izin pembukaan apotek 
hanya diberikan untuk daerah-daerah yang belum ada atau belum 
memadai jumlah apoteknya. Undang-Undang No. 3 ini kemudian diikuti 
dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1953 tentang 
apotek darurat, yang membenarkan seorang asisten apoteker untuk 
memimpin sebuah apotek. Undang-undang tentang apotek darurat 
ini sebenarnya harus berakhir pada tahun 1958 karena klausula yang 
termaktub dalam undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa 
undang-undang tersebut tidak berlaku lagi 5 tahun setelah apoteker 
pertama dihasikan oleh Perguruan Tinggi Farmasi di Indonesia. Akan 
tetapi, karena lulusan apoteker ternyata sangat sedikit, undang-undang 
ini diperpanjang sampai tahun 1963 dan perpanjangan tersebut 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 770/Ph/63/b 
tanggal 29 Oktober 1983. 

Pada periode ini meskipun usaha untuk memproduksi obat 
telah banyak dirintis, dalam kenyataannya industri-industri farmasi 
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menghadapi hambatan dan kesulitan yang cukup berat, antara lain 
kekurangan devisa dan terjadinya sistem penjatahan bahan baku obat 
sehingga industri yang dapat bertahan hanyalah industri yang mendapat 
jatah atau mereka yang mempunyai relasi dengan luar negeri. Oleh 
karena itu, penyediaan obat menjadi sangat terbatas dan sebagian besar 
berasal dari impor. Sementara itu karena pengawasan belum dapat 
dilakukan dengan baik, banyak terjadi kasus bahan baku maupun obat 
jadi yang tidak memenuhi standar. 

Pada periode ini pula ada hal penting yang patut dicatat dalam 
sejarah kefarmasian Indonesia, yakni berakhirnya apotek-dokter dan 
apotek darurat. Dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 33148/ 
Kab/176 tanggal 8 Juni 1962, antara lain: 

• Tidak dikeluarkannya lagi izin baru untuk pembukaan apotek-
dokter.

• Semua izin apotek-dokter dinyatakan tidak berlaku lagi sejak 
tanggal 1 Januari 1963.

Sedangkan berakhirnya apotek darurat ditetapkan dengan Surat 
Keputusan Menteri Kesehatan No. 770/Ph/63/b tanggal 29 Oktober 
1963 yang isinya antara lain: 

• Tidak lagi dikeluarkan izin baru untuk pembukaan apotek darurat.
• Semua izin apotek darurat ibu kota daerah tingkat I dinyatakan 

tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Februari 1964.
• Semua izin apotek darurat di ibu kota daerah tingkat II dan kota-

kota lainnya dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Mei 1964.

Pada tahun 1963, sebagai realisasi Undang-Undang Pokok 
Kesehatan telah dibentuk Lembaga Farmasi Nasional (Surat Keputusan 
Menteri No. 39521/Kab/199 tanggal 11 Juni 1963). Dengan demikian, 
pada waktu itu ada dua instansi pemerintah di bidang kefarmasian yaitu 
Direktorat Urusan Farmasi dan Lembaga Farmasi Nasional. Direktorat 
Urusan Farmasi yang semula Inspektorat Farmasi pada tahun 1967 
mengalami pemekaran organisasi menjadi Direktorat Jenderal Farmasi. 
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1) Periode Orde Baru

Pada masa Orde Baru stabilitas politik, ekonomi dan keamanan telah 
makin mantap sehingga pembangunan di segala bidang telah dapat 
dilaksanakan dengan lebih terarah dan terencana. Pembangunan 
kesehatan sebagai bagian integral pembangunan nasional, dilaksanakan 
secara bertahap, baik pemenuhan sarana pelayanan kesehatan maupun 
mutu pelayanan yang makin baik serta jangkauan yang makin luas. 
Hasil-hasil pembangunan kesehatan yang telah dicapai selama orde 
baru ini dapat diukur dengan indikator-indikator penting, antara lain 
kematian, umur harapan hidup dan tingkat kecerdasan yang makin 
menunjukkan perbaikan dan kemajuan yang sangat berarti. 

Pada periode Orde Baru ini pula, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan di bidang kefarmasian telah dapat ditata dan dilaksanakan 
dengan baik. Sehingga pada tahun 1975, institusi pengawasan farmasi 
dikembangkan dengan adanya perubahan Direktorat Jenderal Farmasi 
menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. Berbagai 
peraturan perundangundangan telah dikeluarkan oleh Departemen 
Kesehatan sebagai basis dan kerangka landasan untuk melanjutkan 
pembangunan pada masa-masa mendatang. Terhadap distribusi obat 
telah dilakukan penyempurnaan, terutama penataan kembali fungsi 
apotek melalui Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980. 

2) Periode Tahun 2000

Untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap obat dan makanan 
tersebut maka pemerintah mengambil kebijakan dengan mengadakan 
perubahan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, yang 
mana dahulu Direktorat Jenderal Obat dan Makanan bertanggung 
jawab kepada Departemen Kesehatan, tetapi sekarang setelah terjadinya 
perubahan maka Badan Pengawasan Obat dan Makanan bertanggung 
jawab kepada presiden. Badan Pengawasan Obat dan Makanan sekarang 
merupakan Lembaga Pemerintah Nondepartemen. Berdasarkan 
Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2000 dan telah mengalami 
perubahan melalui Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2003.
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4. Aspek Legalitas 

Di samping adanya BPOM dengan segala kewenangannya, secara 
legalitas persoalan pangan dan aditif yang ada padanya, juga diatur 
menurut Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pada 
Bab VII Undang-Undang pada Bagian Ketiga tentang Pengaturan Bahan 
Tambahan Pangan Pasal 75 dicantumkan: 

(1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang 
menggunakan: 
(a) bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas 

maksimal yang ditetapkan; dan/atau
(b) bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan 

pangan.
(2) Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang 

dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau 
berdasarkan peraturan pemerintah.

5. Aspek Religius 

Selain aspek legalitas, selanjutnya agama juga memberikan batasan bagi 
penganutnya mana makanan yang halal dan baik dan mana yang tidak. 
Tentu ini bertujuan untuk kebaikan manusia. Hansen dan Marsden 
(1987) menyajikan dalam bentuk tabel daftar makanan yang diragukan 
kehalalannya. 

Tabel 5. Bahan Makanan dan Status Kehalalan yang Diragukan

Bahan Makanan Alasan 

Kalium nitrat 
(E252) 

Dapat dibuat dari limbah hewani atau sayuran. Digunakan untuk 
pengawet, kuring, mempertahankan warna daging. Contoh pada 
sosis, ham, keju belanda. 

L-asam tartrat 
(E334) 

Kebanyakan sebagai hasil samping industri wine, sebagai 
antioksidan pemberi rasa asam produk susu beku, jelly, roti, 
minuman, tepung telur, wine, dan lain-lain.

Turunan asam 
tartrat E335, 
E336, E337, E353 
(dari E334) 

Dapat berasal dari hasil samping industri wine antioksidan, 
buffer, pengemulsi dan lain-lain.
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Bahan Makanan Alasan 

Gliserol/gliserin 
(E422) 

Hasil samping pembuatan sabun, lilin dan asam lemak dari 
minyak/lemak (dapat berasal dari lemak hewani). Sebagai 
pelarut rasa, menjaga kelembapan (humektan), plasticizer pada 
pengemas. Bahan coating untuk daging, keju, kue, camilan, dan 
lain-lain. 

Asam lemak dan 
turunannya, 
E430, E431, 
E433, E434, 
E435, E436 

Dapat berasal dari turunan hasil hidrolisis lemak hewani. 
Pengemulsi, penstabil, E343: antibusa. Terdapat pada produk roti 
dan kue, donat, produk susu (es krim), desserts beku, minuman, 
dan lain-lain.

Pengemulsi 
yang dibuat dari 
gliserol dan/
atau asam lemak 
(E470 – E495) 

Dapat dibuat dari hasil hidrolisis lemak hewani untuk 
menghasilkan gliserol dan asam lemak sebagai pengemulsi, 
penstabil, pengental, pemodifikasi tekstur, pelapis, pemlastis, 
dan lain-lain. Terdapat pada snacks, margarin, pencuci mulut, 
coklat, cake, puding. 

Edible bone 
phosphate (E542) 

Dibuat dari tulang hewan, anticraking agent, suplemen mineral. 
Terdapat pada makanan suplemen. 

Asam stearat 
Dapat dibuat dari lemak hewani walaupun secara komersial 
dibuat secara sintetik dari anticracking agent. 

L-sistein E920 

Dapat dibuat dari bulu hewan/unggas dan di China dibuat dari 
bulu manusia. Sebagai bahan pengembang adonan, bahan dasar 
pembuatan perisa daging. Untuk produksi tepung dan produk 
roti, bumbu dan perisa. 

Wine vinegar dan 
malt vinegar 

Masing-masing dibuat dari wine dan bir. Sebagai pemberi rasa 
bumbu-bumbu, saus, salad. 

Sumber: Hansen and Marsden, 1987

6. Bahan yang Dilarang

Selain mengatur bahan tambahan pangan yang diizinkan, Permenkes No. 
033/2012 juga mengatur bahan kimia yang dilarang digunakan sebagai 
bahan tambahan pangan. Berikut adalah bahan kimia yang dimaksud 
dalam Permenkes tersebut: 

(1) asam borat dan senyawanya;
(2) asam salisilat dan garamnya;
(3) dietilpirokarbonat;
(4) dulsin;
(5) formalin;
(6) kalium bromat;
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(7) kalium klorat;
(8) kloramfenikol;
(9) minyak nabati brominasi;
(10) nitrofurazon;
(11) dulkamara;
(12) kokain;
(13) nitrobenzena;
(14) sinamil antranilat;
(15) dihidrosafrol;
(16) biji tonka;
(17) minyak kalamus;
(18) minyak tansi;
(18) minyak sasafras.
(Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, 2006)

B. Mikroorganisme Pangan

1. Pendahuluan

Toksikologi bahan pangan merupakan ilmu yang mempelajari 
pengaruh buruk makanan bagi manusia. Makanan dapat dipandang 
sebagai  campuran berbagai senyawa kimia. Campuran tersebut dapat 
dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu nutrisi, toksin alami, 
kontaminan dan bahan aditif. Kandungan nutrisi pada makanan 
mencapai 99.9%  terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin 
dan mineral, kesemua bahan kimia dalam makanan dapat berpotensi 
meracuni tubuh. 

Melalui proses pencarian yang lambat dan cara trial and error 
manusia berusaha untuk menghilangkan efek negatif dari makanan. Pada 
akhirnya manusia memiliki cara pengolahan dan metode menghilangkan 
atau meminimalkan toksin dalam makanan. Pada umumnya toksin akan 
mengalami kerusakan selama proses preparasi dan pemasakan makanan. 
Sekalipun demikian makanan yang sudah mengalami proses pengolahan 
dapat mengalami kerusakan akibat kontaminasi. 
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2. Pembagian Mikroorganisme Pangan

Mikroorganisme pangan yang berpotensi untuk meracuni manusia oleh 
Sembel (2015) dikelompokkan atas beberapa jenis yaitu:

a. Bakteri Patogen
 Yang termasuk bakteri patogen adalah salmonella spp, campylobacter 

jejuni, escherichia coli. Enterobacter sakazakii, yersinia pestis, yersinia 
enterocolitica, shingella spp, clostridium botullinum, clostridium perfringnes, 
listeria monocytogenes, vibrio spesies, aeromonas spp. Secara umum 
bakteri patogen ini menyebabkan keracunan yang mengganggu 
kesehatan manusia terutama sistem pencernaan dan pernapasan. 

b. Jamur
 Yang termasuk jamur patogen adalah aspergillus spp, penicillium spp, 

fusarium spp. Selain bisa membuat kerusakan pada hati, juga bisa 
menyebabkan gangguan pencernaan.

c. Virus
 Virus merupakan makhluk yang terdiri dari RNA saja, kecuali 

rotavirus genom yang terbuat dari helaian tunggal yang dapat 
melayani pesuruh “mesenger” dalam sistem biokimia pada tubuh 
manusia. Penelitian mengenai virus sebagai penyebab penyakit pada 
manusia sangatlah rumit karena di samping ukurannya yang super 
mikro, dan juga gejala yang ditimbulkannya sangat sulit didiagnosis 
sebab sering muncul gejala yang serupa dengan penyakit yang 
disebabkan oleh patogen lain.

 Contoh virus yang menyerang manusia secara pandemi sejak tahun 
2019 adalah virus corona yang diberi label Covid-19 (Corona Virus 
Disease 2019). 

 Pandemi virus ini menyebabkan seluruh negara mengeluarkan 
kebijakan lockdown dan lebih dari 6 bulan masyarakat dunia tidak 
beraktivitas seperti biasa. Selain diterapkan protokol kesehatan 
seperti menggunakan masker juga tidak bebas untuk bersosial 
sehingga ada istilah “social distance”. Sampai hari ini (Kamis 23 Juli 
2020) belum diketahui dari mana virus Corona berasal, walaupun 
ada dugaan kelelawar sebagai inangnya, tetapi secara ilmiah hal ini 
belum bisa dibuktikan.
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d. Parasit 
 Yang tergolong parasit makanan adalah cacing perut (helminth), 

trichinrella sp, taenia saginata, taenia solium, taenia asiatica.

e. Protozoa
 Yang tergolong protozoa adalah chrystoporidium sp, toxoplasma gondii, 

enthamoeba histolytica. Protozoa berada pada makanan dan dapat 
mengakibatkan kerusakan pada sistem pencernaan manusia.

3. Mikrobiologi Pangan

Mikrobiologi pangan adalah studi terhadap mikroorganisme yang 
mendiami, membuat, hingga yang merusak makanan (Fratamico dan 
Bayles, 2005). Probiotik yang merupakan bakteri yang baik, menjadi 
subbidang pembahasan yang penting dalam mikrobiologi pangan. 
(Tannock, 2005; Rehm, 2009). Sehingga dengan sendirinya, kajian 
dalam toksikologi lingkungan tak lepas dari mikrobiologi pangan, 
tetapi mengindahkan probiotik, dan khusus pada mikrobiologi yang 
bersifat patogen saja. Mikroorganisme pangan berarti meliputi seluruh 
organisme yang berukuran supermikro dan mikro yang juga merupakan 
bagian penting dalam berbagai jenis bahan pangan seperti keju, yoghurt, 
roti, bir, tempe, dan oncom. 

Patogen Makanan

Beberapa patogen makanan dalam kajian mikrobiologi pangan yang 
sampai hari ini telah diketahui adalah sebagai berikut:

(1) Virus Perut
 Beberapa virus perut (enteric virus, viral gastroenteritis) menyumbang 

sejumlah besar penyakit. Yang paling terkenal adalah virus hepatitis 
A, hepatitis E, rotavirus, astrovirus, adenovirus, norovirus, dan 
sapovirus. Mereka masuk ke dalam tubuh melalui makanan. 

(2) Parasit Protozoa
 Parasit protozoa yang menginfeksi makanan dapat menyebabkan 

penyakit pada manusia. Parasit ini banyak ditemukan di negara 
miskin dan negara berkembang. Kontaminasi terjadi sejak dipanen 
hingga makanan siap disajikan, umumnya karena proses yang tidak 
higienis. 
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(3) Mycotoksin
 Mycotoksin merupakan satu grup toksin yang dihasilkan dari 

jamur yang mengkontaminasi bahan pangan, yang mampu 
menyebabkan penyakit bagi manusia ketika dicerna. Spesies dari 
jamur aspergillus, fusarium, penicillium, dan claviceps mampu 
tumbuh di berbagai komoditas pangan yang dihasilkan manusia 
dan mampu menghasilkan mycotoksin. 

 Komoditas bahan pangan yang mampu dikontaminasi jamur 
penghasil mycotoksin yaitu serealia (barley, gandum, jagung, rye), 
kopi, produk susu, buah-buahan, kacang-kacangan, dan rempah-
rempah. 

(4) Vibrio
 Vibrio hidup di daerah air asin dan air payau, umumnya 

mengkontaminasi seafood. Staphylococcus aureus yang menghasilkan 
toksin yang mampu menyebabkan muntah-muntah dan diare ketika 
tertelan. 

(5) Campylobacter

 Listeria monocytogenes adalah bakteri gram positif yang mampu 
menyebabkan penyakit listeriosis. Infeksi bakteri listeria 
monocytogenes biasanya hanya terjadi pada manusia yang memiliki 
kekebalan tubuh yang rendah. Namun, tingkat kematian akibat 
infeksi bakteri ini cukup tinggi dibandingkan bakteri patogen 
lainnya (Paoli et al., 2005). 

(6) Salmonella

 Salmonella merupakan infeksi yang paling terkenal di seluruh dunia. 
Jenis bahan pangan yang dikontaminasi biasanya adalah produk 
peternakan berupa daging dan telur, termasuk bahan olahannya 
seperti daging dalam kaleng. 

(7) Shigella

 Shigella merupakan bakteri gram negatif yang mampu menyebabkan 
gejala diare ringan dengan atau tanpa keluarnya darah, demam, 
dan sakit otot perut. Komplikasi tingkat lanjut bisa berupa kejang-
kejang, keracunan pada usus besar, arthritis reaktif, dan sindrom 
hemolytic uremic. 
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(8) Escherichia Coli

 Dikenal juga sebagai E. coli. Merupakan bakteri gram negatif, 
fakultatif anaerob, berbentuk batang, bakteri coliform dari genus 
escherichia yang umumnya ditemukan di usus bawah organisme 
berdarah panas (endoterm). Sebagian besar strain E. coli tidak 
berbahaya, tetapi beberapa serotipe (EPEC, ETEC) dapat 
menyebabkan keracunan makanan yang serius di inangnya (Vogt, 
2005). Kadang-kadang bertanggung jawab atas insiden kontaminasi 
makanan yang memicu penarikan produk. 

 Strain yang tidak berbahaya adalah bagian dari mikrobiota normal 
usus, dan dapat bermanfaat bagi inangnya dengan memproduksi 
vitamin K2 (yang membantu darah menggumpal) dan mencegah 
kolonisasi usus dengan bakteri patogen, memiliki hubungan 
simbiosis. E. coli dikeluarkan ke lingkungan dalam tinja. Bakteri 
tumbuh besar-besaran dalam feses segar dalam kondisi aerobik 
selama 3 hari, tetapi jumlahnya menurun perlahan setelahnya.

(9) Clostridium Botulinum

 Clostridium botulinum adalah bakteri yang memproduksi racun 
botulin, penyebab terjadinya botulisme. Bakteri ini masuk ke dalam 
genus clostridium. Pertama kali ditemukan pada tahun 1896 oleh 
Emile van Ermengem dan umumnya dapat ditemukan di tanah. 
C. botulinum termasuk bakteri gram positif, anaerob obligat (tidak 
bisa hidup bila terdapat oksigen) motil (dapat bergerak) dan 
menghasilkan spora (Adams, et al., 2005). 

Gambar 32. Clostridium Botulinum
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Clostridium_botulinum
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 Penyakti botulisme merupakan masalah kesehatan berupa 
keracunan yang cukup serius. Keracunan ini disebabkan oleh 
clostridium botulinum. Botulisme sendiri merupakan kejadian yang 
terbilang langka. Hal yang perlu digarisbawahi, racun penyebab 
botulisme merupakan racun yang sangat berbahaya dan mematikan.

 Bakteri ini dapat menghasilkan racun yang menyerang sistem saraf. 
Mulai dari saraf otak, tulang belakang, atau saraf lainnya yang bisa 
menyebabkan kelumpuhan otot. Kelumpuhan yang terjadi bisa 
menyerang otot-otot yang mengendalikan pernapasan, ini bisa 
mematikan dan harus segera mendapatkan penanganan. Bakteri 
ini biasanya bisa masuk ke dalam tubuh melalui makanan maupun 
melalui luka pada tubuh.

(10) Bacillus Cereus

 Bacillus cereus merupakan bakteri gram positif, berbentuk batang, 
aerobik, anaerob fakultatif, motil, serta beta hemolitik (Ryan et al., 
2004). Asaeda et al., (2005) melaporkan hasil penelitiannya bahwa 
bakteri ini biasa ditemukan di tanah dan makanan. Beberapa galur 
bakteri ini berbahaya bagi manusia dan menyebabkan penyakit 
bawaan makanan, sedangkan jenis lainnya dapat bermanfaat sebagai 
probiotik untuk hewan. Bakteri ini menyebabkan “sindrom nasi 
goreng”, karena bakteri ini mendiami nasi goreng yang telah ditaruh 
pada suhu kamar selama berjam-jam. 

 Bakteri B. cereus merupakan fakultatif anaerob, sama seperti 
anggota lain dari genus bacillus, ia dapat menghasilkan pelindung 
endospora. Faktor virulensinya termasuk cereolysin dan fosfolipase 
C (Guinebretière et al., 2013).

4. Pengujian Makanan

Untuk memastikan keamanan produk makanan, uji mikrobiologis 
seperti pengujian patogen dan mikroorganisme pembusuk diperlukan. 
Dengan cara ini risiko kontaminasi dalam kondisi penggunaan normal 
dapat diperiksa dan wabah keracunan makanan dapat dicegah. Pengujian 
produk dan bahan makanan adalah penting pada sepanjang rantai pasok 
secara keseluruhan karena memungkinkan kekurangan produk dapat 
terjadi pada setiap tahap produksi. 
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Selain mendeteksi pembusukan, tes mikrobiologis juga dapat 
menemukan agen kuman, mengidentifikasi ragi dan jamur, dan bakteri 
salmonella. Untuk salmonella, para ilmuwan juga mengembangkan 
teknologi cepat dan portabel yang mampu mengidentifikasi varian lain 
dari salmonella. 

Reaksi berantai polimerase (PCR) adalah metode cepat dan murah 
untuk menghasilkan jumlah salinan fragmen DNA pada pita tertentu. 
Atas alasan itu, para ilmuwan menggunakan tes PCR untuk mendeteksi 
berbagai jenis virus atau bakteri, seperti HIV dan antraks berdasarkan 
pada pola DNA. Berbagai perangkat tersedia secara komersial untuk 
membantu ekstraksi asam nukleat patogen makanan, deteksi PCR, 
dan diferensiasi. 

Deteksi untai bakteri dalam produk makanan sangat penting 
bagi semua orang di dunia, karena membantu pencegahan terjadinya 
penyakit yang ditularkan melalui makanan. Oleh karena itu, tes 
PCR diakui sebagai detektor DNA untuk memperkuat dan melacak 
keberadaan untaian patogen dalam makanan olahan yang berbeda 
(Paoli et al., 2005).
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A. Pendahuluan

Toksikologi artropoda berarti ilmu yang mempelajari racun yang berasal 
dari hewan artropoda. Sama halnya dengan toksikologi lingkungan yang 
terbentuk dari sintesa antara ilmu toksikologi dengan ilmu lingkungan, 
maka toksikologi artropoda pun terbentuk atas 2 (dua) disiplin ilmu 
murni yaitu ilmu toksikologi (ilmu yang mempelajari tentang racun) 
dengan ilmu artropoda sebagai turunan ilmu zoologi (ilmu tentang 
hewan) yang merupakan cabang dari ilmu biologi. 

Dengan demikian, menelaah masalah toksikologi lingkungan 
sangatlah kompleks dan lintas disiplin ilmu. Tentu saja dalam hal ini, 
sekaligus kita mempelajari pula tentang toksikologi dan kelas-kelas 
yang ada pada filum artropoda dan kelas reptilia itu. Dalam hal ini, yang 
paling penting adalah konsep dan prinsip masing-masing ilmu tersebut. 

Konsep dan prinsip dari ilmu toksikologi bila diinterkoneksikan 
dengan karakteristik dan jenis artropoda maka akan dapat dipahami 
bagaimana artropoda tersebut bisa mengandung toksin dan memiliki 
toksisitas pada lingkungan. Begitu artropoda dan reptil mempunyai 
toksisitas di dalam lingkungan hidup maka saat itulah secara objek 
materiil ia menjadi objek ilmunya toksikologi lingkungan yang dalam 
hal ini sedang kita pelajari.

TOKSIKOLOGI ARTROPODA DAN 
KELAS REPTILIA

BAB

9
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B. Karakteristik Artropoda

1. Morfologis

Artropoda adalah filum yang paling besar dalam dunia hewan dan 
mencakup serangga, laba-laba, udang, lipan, dan hewan sejenis lainnya. 
Artropoda biasa ditemukan di laut, air tawar, darat, dan lingkungan 
udara, termasuk berbagai bentuk simbiosis dan parasit. 

Kata artropoda berasal dari bahasa Yunani aρθρον árthron, 
“ruas, buku, atau segmen”, dan πούς pous (podos), “kaki”, yang jika 
disatukan berarti “kaki berbuku-buku”. Artropoda juga dikenal dengan 
nama hewan berbuku-buku atau hewan beruas. Karakteristik yang 
membedakan artropoda dengan filum yang lain, yaitu: tubuh bersegmen, 
segmen biasanya bersatu menjadi dua atau tiga daerah yang jelas, 
anggota tubuh bersegmen berpasangan (asal penamaan artropoda), 
simetribu bilateral, eksoskeleton berkitin. 

2. Sistem Saraf

Sistem saraf artropoda seperti tangga tali, terdiri atas sebuah ganglion 
anterior atau otak yang berlokasi di atas kanal alimentari, sepasang 
penghubung yang menyalurkan dari otak ke sekitar kanal alimentari 
dan tali saraf ganglion yang berlokasi di bawah kanal alimentari, 
ekskresi biasanya oleh tubulus malphigi. Tabung kosong yang masuk 
kanal alimentari dan material hasil ekskresi melintas keluar lewat anus, 
respirasi dengan insang atau trakhea dan spirakel, tidak ada silia atau 
nefridia. 

Penglihatan mereka bergantung pada berbagai variasi kombinasi 
mata majemuk dan ocelli (mata tunggal) yang berbentuk mangkuk 
pigmen: pada kebanyakan spesies ocelli hanya dapat mendeteksi arah 
dari sumber cahaya, dan mata majemuk adalah sumber informasi utama, 
tetapi mata utama pada laba-laba adalah ocelli yang dapat membentuk 
bayangan dan dalam beberapa kasus, dapat berputar untuk melacak 
mangsa. Artropoda juga memiliki berbagai sensor kimia dan mekanik, 
sebagian besar didasarkan pada modifikasi dari banyak setae (bulu) 
yang keluar melalui kutikula mereka. 



BAB 9|| Toksikologi Artropoda dan Kelas Reptilia 257

3. Metode Reproduksi 

Metode reproduksi artropoda beragam; semua spesies darat 
menggunakan pembuahan dalam, tetapi sering dilakukan dengan 
cara pemindahan sperma tidak langsung. Spesies air menggunakan 
pembuahan dalam atau pembuahan luar. Hampir semua artropoda 
bertelur, tetapi kalajengking melahirkan setelah telurnya menetas di 
dalam tubuh induknya. Artropoda muda bervariasi bentuknya, mulai 
dari menyerupai dewasa dengan ukuran lebih kecil hingga berupa 
larva dan ulat yang tidak memiliki kaki berbuku-buku yang akhirnya 
akan mengalami metamorfosis total untuk mencapai bentuk dewasa. 
Penjagaan induk terhadap artropoda muda bervariasi dari yang tidak 
ada sama sekali hingga penjagaan yang lama, seperti yang dilakukan 
oleh kalajengking. 

Garis evolusi artropoda dapat ditelusuri dari periode kambrium. 
Kelompok ini umumnya dianggap sebagai monofiletik dan banyak 
analisis mendukung penempatan artropoda bersama dengan 
cycloneuralia dalam superfilum ecdysozoa. Namun, hubungan dasar 
metazoa belum diketahui secara pasti. Begitu pula hubungan di antara 
sesama kelompok artropoda masih sering diperdebatkan. 

4. Peran dalam Keseimbangan Alam

Artropoda memiliki kontribusi terhadap suplai makanan manusia, baik 
langsung (sebagai makanan) maupun tidak langsung. Peran artropoda 
secara tidak langsung seperti membantu penyerbukan. Selain perannya 
itu, peran antagonisnya pun telah diketahui beberapa spesies tertentu 
merupakan vektor penyakit berbahaya bagi manusia, hewan, dan 
tumbuhan. 

5. Populasi 

Estimasi jumlah spesies artropoda bervariasi antara 1.170.000 dan 5 
hingga 10 juta serta meliputi lebih dari 80% seluruh spesies hewan 
yang diketahui masih hidup saat ini. Jumlah spesiesnya masih sulit 
ditentukan karena penghitungannya berdasarkan model asumsi yang 
diproyeksikan ke wilayah-wilayah lain dari penghitungan di lokasi-
lokasi tertentu diterapkan dengan skala ke seluruh dunia. Sebuah 
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studi tahun 1992 mengestimasikan bahwa ada 500.000 spesies hewan 
dan tumbuhan hanya di Costa Rica dan 365.000 di antaranya adalah 
artropoda. 

Thompson (1994) mengemukakan bahwa artropoda adalah 
anggota penting dari ekosistem laut, air tawar, daratan, dan udara, dan 
merupakan salah satu dari hanya dua kelompok hewan besar yang telah 
beradaptasi untuk hidup dalam lingkungan kering. Kelompok lainnya 
adalah amniota yang anggota-anggotanya adalah reptil, burung, dan 
mamalia. Salah satu anggota kelompok artropoda, serangga, adalah 
kelompok yang paling banyak spesies di antara semua kelompok 
ekologis di lingkungan darat dan air tawar. 

Spesies paling ringan memiliki berat kurang dari 25 mikrogram 
(satu per satu juta gram), sementara yang paling berat memiliki berat 
lebih dari 70 gram (2,5 oz). Beberapa krustasea yang hidup saat ini 
berukuran jauh lebih besar, sebagai contoh, kaki kepiting laba-laba 
jepang dapat mencapai 4 meter (13 ft), dan artropoda yang paling berat 
saat ini adalah lobster amerika dengan berat lebih dari 20 kg (44 lbs). 

6. Segmentasi

Artropoda memiliki segmentasi pada tubuhnya yang membedakannya 
filumnya dengan filum organisme yang lain di alam. Perhatikan Gambar 
33.

Gambar 33. Segmentasi Tubuh Artropoda
Sumber: https://www.google.com/wikipedai+artopoda
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Pada Gambar 34 terlihat tubuh artropoda memiliki ruas atau 
segmen yang terlihat jelas membedakan struktur morfologis tubuhnya 
atas kepala, dada dan perut. Masing-masing organ sangat spesifik dalam 
melaksanakan tugas fisiologis dan morfologis.

Embrio semua artropoda bersegmen, terdiri atas serangkaian 
modul yang berulang. Nenek moyang terakhir dari artropoda mungkin 
memiliki tubuh yang terdiri atas serangkaian segmen yang belum 
terdiferensiasi, masing-masing dengan sepasang embelan yang berfungsi 
sebagai anggota tubuh. Tetapi, semua artropoda, baik yang masih hidup 
maupun yang telah punah, memiliki segmen-segmen yang terkelompok-
kelompok menjadi tagmata tempat segmen dan anggota tubuhnya 
terspesialisasi dalam berbagai cara. 

Hasil pengelompokan itu adalah banyak tubuh serangga yang 
terlihat terdiri atas tiga bagian dan tubuh laba-laba terdiri atas dua 
bagian. Faktanya tidak ada tanda-tanda segmentasi pada tubuh tungau. 
Artropoda juga memiliki dua elemen tubuh yang bukan merupakan 
bagian dari rangkaian segmen berulang ini, sebuah akron di depan 
mulut dan sebuah telson di belakang anus. Mata artropoda menempel 
pada akron (Thompson, 1994; Brusca, 2003).

7. Klasifikasi Artropoda

Brusca (2003) mengemukakan bahwa artropoda umumnya diklasifikasikan 
dalam lima upafilum, tetapi yang salah satunya telah punah, yaitu: 

a. Trilobitomorpha adalah upafilum yang terdiri atas banyak spesies 
laut yang telah punah.

b. Chelicerata meliputi laba-laba, tungau, kalajengking, dan organisme 
lain yang terkait. Karakteristik mereka adalah memiliki kalisera, 
yaitu tambahan di atas/di depan mulut. Kalisera pada kalajengking 
tampak seperti cakar kecil yang digunakan untuk makan, tetapi 
kalisera pada laba-laba telah berkembang menjadi taring yang 
menyuntikkan racun.

c. Myriapoda meliputi kaki seribu, lipan, dan kerabatnya. Mereka 
memiliki banyak segmen tubuh, setiap segmen memiliki satu atau 
dua pasang kaki. Mereka kadang-kadang dikelompokkan dengan 
hexapoda.
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d. Krustasea umumnya adalah hewan air (kecuali kutu kayu) dan 
karakteristiknya adalah memiliki tambahan biramous. Termasuk 
dalam crustacea adalah lobster, kepiting, teritip, udang, dan banyak 
lainnya.

e. Hexapoda meliputi serangga dan tiga ordo kecil hewan mirip 
serangga dengan enam kaki toraks. Mereka kadang-kadang 
dikelompokkan dengan myriapoda, dalam sebuah kelompok yang 
dinamakan uniramia, meskipun bukti genetik lebih cenderung 
mendukung pengelompokan yang lebih dekat antara hexapoda dan 
crustace.

Artropoda dalam dunia hewan merupakan filum yang terbesar di 
dunia. Empat dari lima bagian spesies hewan adalah arthropoda, dengan 
jumlah di atas satu juta spesies modern yang ditemukan dan rekor fosil 
yang mencapai awal cambrian. Jumlah spesiesnya yaitu sekitar 900.000 
spesies dengan beragam variasi. Jumlah ini kira-kira 80% dari spesies 
hewan yang diketahui sekarang. Artropoda dapat hidup di air tawar, 
laut, tanah, dan praktis semua permukaan bumi dipenuhi oleh spesies 
ini. Artropoda dianggap berkerabat dekat dengan annelida, contohnya 
adalah peripetus di Afrika Selatan. 

Artropoda mungkin satu-satunya yang dapat hidup di Antarktika 
dan liang-liang batu terjal di pegunungan yang tinggi. Semua anggota 
filum ini mempunyai tubuh beruas-ruas dan kerangka luar yang tersusun 
dari kitin. Rongga tubuh utama disebut hemocoel. Hemocoel terdiri dari 
sejumlah ruangan kecil yang dipompa oleh jantung. Jantung terletak 
pada sisi dorsal dari tubuhnya. 

C. Jenis Artropoda Berdasarkan Kelas dan Toksisitasnya

Sembel (2015) membagi artropoda menurut masing-masing kelasnya 
untuk menelaah toksikologi di lingkungan hidup. Masing-masing 
adalah:

1. Kelas Insekta (Hexapoda)

Kelas insekta memiliki tubuh bersegmen tiga, yaitu kepala, dada 
(thorax), dan perut (abdommen). Memiliki sepasang antena dan sepasang 
mata majemuk, ada yang bersayap, tetapi ada pula yang tidak bersayap. 
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Mempunyai alat mulut yang bervariasi dan sistem peredarahan darah 
terbuka serta sistem pencernaan makanan berbentuk tabung. Contoh 
hewan yang termasuk kelas insekta ini adalah kumbang, ngengat, kupu-
kupu, nyamuk, lalat, semut, tawon dan lebah. 

Beberapa spesies dari kelas insekta yang menimbulkan masalah 
kesehatan bagi manusia adalah:

a. Nyamuk (Serangga Penggigit dan Penghisap Darah)
 Contohnya adalah nyamuk culex spp, aedes spp dan anopheles spp. 

Nyamuk ini menyebabkan beberapa penyakit pada manusia akibat 
gigitannya. Nyamuk bisa sebagai vektor penyakit, tetapi juga bisa 
sebagai penyebab penyakit. 

 Gejala yang ditimbulkan pada manusia yang digigit nyamuk 
anopheles bisa berupa pembengkakan pada tubuh. Hal ini disebabkan 
karena adanya racun yang dikeluarkan oleh serangga. Selain itu, 
bekas tusukan nyamuk pada kulit dapat mengakibatkan sumber 
infeksi oleh penyakit lain. 

b. Lalat Cheloropidae (Penyebab Sakit pada Organ Indra)
 Proses terjadinya lalat masuk ke dalam indra seperti mata sering 

tidak sengaja. Akibatnya terjadi sakit dan gatal karena kandungan 
racun yang dikandungnya. Selain itu bisa masuk ke dalam lubang 
telinga.

c. Spesies dari Ordo Hemipthera (Penyebab Bau Busuk)
 Serangga jenis ini mengeluarkan bau busuk sebagai bentuk 

pertahanan dirinya apabila dalam bahaya. Zat ini memiliki daya 
racun yang diproduksi oleh kelenjar kulit serangga.

2. Kelas Arachnida

Tungau dan Caplak (Acari) 

Gigitan tungau bisa menyebabkan terjadinya pembengkakan pada bagian 
yang digigit seperti mata dan alat kelamin laki-laki dan lain sebagainya. 
Sebagaimana kita ketahui, tungau ini juga bisa menjadi patogen pada 
tumbuh-tumbuhan yang dikendalikan dengan pestisida yang telah kita 
pelajari di Bab 6 pada Subbab A poin 7 sebelumnya. Selain itu, tungau 
juga menjadi agen virus yang bisa mengakibatkan terjadinya penyebaran 
penyakit dari berbagai variasi virus di alam.
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3. Kelas Chilopoda

Lipan (Centepedes)

Kelas chilopoda yang sudah dikenal memiliki toksisitas pada manusia 
adalah lipan. Bahkan gigitan lipan bisa menimbulkan kematian. Gejala 
awal gigitannya adalah rasa sakit, kemudian terjadi pembengkakan dan 
aliran racun mulai memasuki sistem peredaran darah yang menuju 
jantung. Hal ini jika dibiarkan pada kondisi tertentu akan mengakibatkan 
kematian.

4. Kelas Diplopoda

Keluing (Millipedes)

Keluing biasanya berjalan lambat dan habitatnya berupa sisa-sisa 
tanaman terutama pada daun yang mulai membusuk. Mereka dapat 
menjadi hama pada tanaman dalam perkecambahan di rumah kaca. 
Keluing mempertahankan dirinya dengan cara menggulungkan tubuhnya 
menjadi bulat, dan mengeluarkan senyawa kimia berbau busuk. 

Dari hasil penelitian penulis, keluing sering ditemukan di lahan-
lahan sawit, terutama di perkebunan kelapa sawit rakyat. Salah satu 
lokasi yang penulis amati adalah di kawasan perkebunan sawit Batu 
Kambing Kabupaten Agam. Pada kondisi kebun pasca-panen, apabila 
sisa-sisa daun atau gulma tidak dibersihkan segera maka keluing sering 
hidup dan berkembang di sana. Apabila sisa-sisa tanaman dibersihkan 
maka keluing segera mencari tempat hidup baru, seperti di batu-batu 
berlumut. Lihat Gambar 34. 

Gambar 34. Keluing di Atas Batu Berlumut
Sumber : Danhas, Y. 2020
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D. Kelas Reptilia

Reptil merupakan tingkatan evolusi dari hewan-hewan yang kini terdiri 
dari kura-kura, buaya dan ular dan lizard serta tuatara (Sembel, 2015). 
Gauthier, Kluge dan Rowe (1988) mengemukakan bahwa beberapa reptil 
lebih erat kaitannya dengan burung, seperti buaya lebih dekat dengan 
burung daripada dengan kadal. Meskipun secara morfologis kita tidak 
melihatnya demikian. Namun, dalam hal sistem organ dan evolusi 
organ, bisa jadi lebih erat kekerabatannya dengan burung. 

Pendapat ini diperkuat oleh Laurin & Reisz (1995) yang menyatakan 
bahwa banyak ilmuwan modern lebih memilih untuk membuat reptilia 
menjadi pengelompokan monofiletik dan juga termasuk burung ke 
dalamnya. Kelompok monofiletik adalah kelompok organisme yang 
membentuk sebuah klad, yang terdiri dari semua keturunan dari 
nenek moyang yang sama. Kelompok monofiletik biasanya ditandai 
oleh karakteristik turunan bersama (sinapomorfi) yang membedakan 
organisme di dalam klad dengan organisme lain. Saat ini, dilaporkan 
dalam sebuah jurnal palentologi oleh Modesto (1999) klad monofiletik 
ini telah berjumlah lebih dari 10.000 spesies.

Terlepas dari taxonomi dan nomenklatur di atas, beberapa reptil 
mempunyai toksisitas di lingkungan hidup. Dan inilah yang akan kita 
pelajari dalam toksikologi lingkungan. Banyak sekali jenis reptil di alam, 
dan tak sedikit dari mereka yang telah langka dan punah. Salah satu yang 
sudah langka adalah tuatara, sebagaimana terlihat di Gambar 35. 

Gambar 35. Tuatara (Sphenodon Punctatus)
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Reptil
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Dilaporkan dari Selandia Baru ditemukan tuatara ini. Dikatakan 
tuatara adalah suatu jenis hewan langka yang memiliki tiga buah mata. 
Menurutnya, tuatara adalah reptil yang ada di Selandia Baru, yang 
merupakan satu-satunya yang tersisa dari suatu ordo hewan melata 
sphenodontia dari masa dinosaurus. Kecuali tuatara, seluruh ordo hewan 
melata itu telah punah (https://www.google.com/tuatara+langka).

1. Karakteristik Reptilia

Reptil (binatang melata, atau dalam bahasa Latin “reptans” artinya 
‘melata’ atau ‘merayap’) adalah kelompok hewan vertebrata berdarah 
dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Reptilia adalah 
tetrapoda (hewan dengan empat tungkai) dan menelurkan telur yang 
embrionya diselubungi oleh membran amniotik. Sekarang ini mereka 
menghidupi setiap benua kecuali Antartika (Laurin & Reisz, 1995). 

Mayoritas reptil adalah ovipar (bertelur) meski beberapa spesies 
squamata bersifat vivipar (melahirkan). Reptil vivipar memberi makan 
janin mereka menggunakan sejenis plasenta yang mirip dengan mamalia. 
Ukuran reptil bervariasi, dari yang berukuran hingga 1,6 cm (tokek 
kecil, sphaerodactylus ariasae) hingga berukuran 6 m dan mencapai berat 
1 ton (buaya air asin, crocodylus porosus). Cabang ilmu pengetahuan alam 
yang mempelajari tentang reptil adalah herpetologi (Modesto, 1999). 

2. Toksisitas Reptilia

Sembel (2015) mengemukakan beberapa jenis reptil yang memiliki 
toksisitas adalah:

a. lizard/kadal;
b. ular;
c. komodo.

a. Lizard/Kadal

Golongan jenis ini adalah (1) gila monster (heloderma suspectum); dan 
(2) mexico lizard. Gigitan hewan ini bisa mengganggu pernapasan 
dan kelenjer ludah. Lizard memiliki nama lain yaitu kadal. Di daerah 
Sumatera Barat disebut juga sebagai bingkaruang.
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Kadal atau bengkarung adalah kelompok reptilia bersisik berkaki 
empat (beberapa spesies tidak berkaki dan mirip ular, tetapi bukan ular) 
yang tersebar sangat luas di dunia. Secara ilmiah, kelompok besar ini 
dikenal sebagai subordo atau anak bangsa lacertilia (beberapa literatur 
menyebut sauria) yang merupakan anggota dari bangsa reptilia bersisik 
(squamata) bersama dengan ular. 

Secara umum, istilah “kadal” atau “bengkarung” (bahasa Inggris: 
lizards) juga mencakup kelompok cecak, tokek, bunglon, cecak terbang, 
biawak, iguana, dan lain-lain. Sedangkan secara sempit, istilah kadal 
(dan bengkarung) dalam bahasa Indonesia hanya merujuk kepada 
kelompok kadal yang umumnya bertubuh kecil, padat, bersisik licin 
dan berkilau, serta hidup di tanah (Inggris: skink, yaitu semua jenis dari 
famili scincidae, atau jenis-jenis dari infraordo scincomorpha). Kadal 
pada umumnya memiliki empat kaki, lubang telinga luar, dan kelopak 
mata yang dapat dibuka-ditutup. Walau begitu, ada pula jenis-jenis 
yang tidak memiliki sebagian ciri itu. Contohnya adalah ular kaca (glass 
snake atau glass lizard, suku anguidae) yang tidak 6 kaki fisik sehingga 
menyerupai ular, tetapi masih bisa dibedakan dengan ular berdasarkan 
ciri-ciri yang lain.

Sebagian besar spesies kadal sudah tentu memiliki lengan kaki, 
baik besar maupun kecil. Akan tetapi, ada beberapa golongan kadal yang 
tidak memiliki kaki dan bentuk tubuhnya menyerupai ular. Kadal-kadal 
ini disebut kadal tanpa kaki. Contohnya anguis fragilis, yang memiliki 
tubuh yang panjang dan tanpa tungkai. Terlepas dari itu semua, kadal-
kadal tanpa kaki masih bisa dibedakan dari ular, misalnya dari bentuk 
lidah yang bercabang dua, namun setiap cabang berukuran pendek dan 
gepeng (sedangkan pada ular, kedua cabang lidah berukuran panjang, 
dan dapat dijulurkan dalam keadaan mulut tertutup), lubang telinga 
(ular tidak memiliki lubang telinga dan tidak bisa mendengar sama 
sekali), kelopak mata (ular tidak memiliki kelopak mata), ekor yang 
lebih panjang daripada tubuh (pada ular, tubuh lebih panjang dan ekor 
lebih pendek), sisik yang lunak (sementara pada ular, sisik cenderung 
lebih menonjol). 
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1) Habitat dan Penyebaran

Kadal adalah reptilia yang paling sukses berkembang di dunia dan 
dapat (bahkan sering) dijumpai di semua habitat: hutan, gurun pasir, 
padang rumput, kebun, sawah, daerah berawa, bahkan di pemukiman 
dan kota-kota, di mana pun selama kadal bisa menemukan makanan 
kesukaan mereka. Beberapa spesies seperti iguana laut bahkan hidup 
di pantai dan memakan rumput laut sebagai makanan utamanya. Kadal 
juga dapat hidup di wilayah sejuk seperti pegunungan. 

Namun, sebagai binatang berdarah dingin (poikiloterm), kadal 
tidak dapat bertahan terlalu lama di tempat yang bersuhu rendah dan 
memerlukan sinar matahari sebagai salah satu sumber energi mereka 
untuk beraktivitas, sehingga kadal tidak akan bisa dijumpai di puncak-
puncak gunung serta di daerah salju dan kutub. Kadal juga tidak bisa 
dijumpai di pulau-pulau terisolasi seperti kepulauan di Pasifik (kecuali 
Melanesia dan Selandia Baru, serta Kepulauan Galapagos yang masing-
masing daerah tersebut memiliki spesies kadal endemik). 

2) Kebiasaan

Sebagian besar kadal aktif pada siang hari, sebagian lainnya aktif pada 
malam hari. Ada juga beberapa spesies yang aktif pada pagi hingga 
sore hari. Sebagian besar kadal memerlukan sinar matahari untuk 
menghangatkan badannya sebelum beraktivitas. Biasanya, kadal 
berkelana sendirian, kadang-kadang juga berkelompok, misalnya 
komodo yang memakan mangsanya bersama-sama dengan komodo 
lainnya. Interaksi yang paling sering dilakukan kadal adalah ketika 
musim kawin. 

Biasanya, kadal saling berkomunikasi menggunakan isyarat 
tertentu seperti menggerakkan bagian tubuh tertentu (semisal ekor), 
menjulurkan lidahnya, mengubah-ubah warna kulit (contohnya bunglon) 
atau menaik-turunkan badannya. Pada keadaan tertentu, kadal-kadal 
jantan sering kali berkelahi dengan sadis untuk memperebutkan wilayah 
kekuasaan atau kadal betina, seperti saling menggigit atau mencakar, 
sampai salah satu mengalah dan pergi.

Jika ada hewan atau manusia yang mengganggu, kadal biasanya 
memilih pergi menjauh. Namun, jika sudah tidak mampu melarikan diri, 
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kadal akan membela diri dengan berbagai cara. Misalnya, mengeluarkan 
suara yang nyaring atau menggigit bagian tubuh pengganggunya. 
Beberapa jenis kadal seperti cecak dapat memutuskan ekornya 
(autotomi) sebagai alat pengalih perhatian pengganggu, selanjutnya 
kadal tersebut akan melarikan diri secepat mungkin dan bersembunyi. 
Meskipun ekornya putus, tetapi tubuhnya bisa menumbuhkan ekor 
yang baru. 

3) Makanan

Kadal adalah reptil omnivora (pemakan hewan dan/atau tumbuhan), 
tetapi bisa dipastikan bahwa hampir semua jenis kadal pasti lebih 
menyukai zat hewani. Makanan kadal meliputi serangga (yang 
merupakan makanan utama sebagian besar spesies kadal, biasanya 
nyamuk, belalang, atau larva), cacing, amfibia, reptil yang lain 
(terkadang jenisnya sendiri/kanibal), dan mamalia kecil. 

Beberapa spesies lebih menyukai zat nabati seperti tanaman, buah-
buahan dan bahan nabati lain, misalnya iguana laut yang memakan 
rumput laut. Sebagian kelompok kadal juga menyukai bangkai, bahkan 
kadal besar seperti komodo juga memangsa hewan besar lainnya, 
misalnya unggas, rusa atau babi hutan. Bahkan ada beberapa kasus 
serangan komodo terhadap manusia. 

4) Reproduksi

Sebagian besar kadal berkembang biak dengan bertelur (ovipar). Telur 
kadal terdiri dari lapisan luar berupa cangkang lunak yang kedap air 
(biasanya berwarna putih), kemudian ada dinding dalam berupa selaput, 
serta zat puti-kuning telur, yang akan berubah menjadi individu kadal 
baru apabila diinkubasi. Jenis kelamin pada kadal yang akan menetas 
sangat dipengaruhi suhu udara di sekitarnya. Apabila suhu udara tinggi, 
telur tersebut akan berisi kadal jantan, sedangkan jika sebaliknya (suhu 
udara rendah) akan menghasilkan kadal betina. Namun, batas suhu 
pasti akan menghasilkan jantan atau betina, sampai saat ini masih 
diperdebatkan.

Beberapa jenis kadal, sekitar 20% spesies, berkembang biak dengan 
melahirkan (ovovivipar). Biasanya, saat melahirkan, bagian tubuh 
yang keluar terlebih dahulu adalah ekor. Jenis kelamin bayi kadal yang 
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lahir dipengaruhi oleh suhu tempat ia akan dilahirkan. Seperti halnya 
kadal yang bertelur, suhu yang tinggi akan menghasilkan lebih banyak 
jantan dan suhu yang rendah akan menghasilkan lebih banyak betina. 
Beberapa jenis kadal bahkan dapat berkembang biak tanpa perkawinan 
sama sekali (partenogenesis). 

Sejauh ini, dikenal hanya ada dua jenis kadal yang gigitannya 
terbukti berbisa, yakni kadal gila dan kadal manik-manik meksiko. 
Kedua jenis kadal yang berkerabat ini hidup di Gurun Amerika Serikat 
bagian barat daya dan Meksiko Utara. Meskipun banyak mitos dan 
legenda tentang kedua makhluk tersebut dan ditemukannya fakta bahwa 
gigitan mereka bisa menyebabkan luka yang serius, tetapi belum ada 
catatan atau informasi mengenai kematian yang terjadi pada manusia 
akibat gigitan kedua kadal ini. 

Penelitian di Australia beberapa waktu yang lalu menunjukkan 
adanya kemungkinan bahwa beberapa jenis kadal, seperti iguana 
dan biawak, juga memiliki kelenjar yang berbisa (Young, E., 2005).   
Walaupun, jika dugaan ini benar, bisa ini diyakini tidak berpengaruh 
serius pada manusia, mengingat bahwa bisa ini dikeluarkan kadal-kadal 
tersebut sedikit demi sedikit dari mulutnya melalui proses mengunyah 
mangsanya, dan bukan disuntikkan sekaligus dalam jumlah besar 
sebagaimana yang dilakukan ular berbisa.

Sebelumnya, diyakini bahwa pembengkakan dan iritasi yang 
terjadi akibat gigitan kadal-kadal itu terjadi karena infeksi bakteri yang 
menyertai gigitan. Hal ini masih benar pada kebanyakan kasus. Akan 
tetapi, penelitian di atas mengindikasikan kemungkinan pembengkakan 
itu terjadi akibat masuknya bisa kadal. Lebih jauh, para ahli yang 
mendukung penelitian ini mengajak untuk meninjau kembali sistem 
klasifikasi kadal khususnya terkait dengan perkembangan kelenjar bisa 
pada kadal. Jika berhasil, penelitian ini dapat memperbaiki pemahaman 
mengenai evolusi kadal dan ular, serta racun atau bisa yang dimiliki 
keduanya.

5) Kadal dan Manusia

Kadal dianggap binatang sakral dalam sebagian budaya dan mitologi 
suku-suku tradisional di dunia, misalnya di Australia dan Peru. Tidak 
mengherankan jika kadal kerap diterakan dalam simbol-simbol kesenian 
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tradisional mereka. Namun, pada beberapa kepercayaan lain, misalnya 
dalam agama Islam, ada banyak hadis riwayat yang memerintahkan 
untuk membunuh jenis-jenis kadal tertentu, misalnya cecak dan/atau 
tokek. 

Meskipun membantu mengurangi populasi nyamuk di rumah, 
tetapi diperintahkan untuk dibunuh karena dianggap menjijikan dan 
menyebarkan penyakit apabila menyentuh makanan manusia. Namun, 
sebagaimana kita pahami persoalan iman tidak semuanya bisa dijelaskan 
dengan ilmu pengetahuan. Kadang memang belum terjangkau oleh ilmu 
pengetahuan itu sendiri.

b. Ular

Ular adalah kelompok reptilia tidak berkaki dan bertubuh panjang yang 
tersebar luas di dunia. Secara ilmiah, semua jenis ular dikelompokkan 
dalam satu subordo, yaitu serpentes dan juga merupakan anggota dari 
ordo squamata (reptilia bersisik), bersama-sama dengan kadal. Akan 
tetapi, ular (serpentes) sendiri diklasifikasikan pada cabang (klade) 
ophidia, yaitu segolongan reptilia-reptilia dengan atau tanpa kaki, 
bertubuh panjang, dan memiliki fisiologis yang sangat berbeda dengan 
kadal. Biasanya ular yang memiliki daya toksin mematikan dari venomnya 
dapat dilihat dari morfologisnya berupa warna kulit yang menyeramkan.

1) Asal-usul

Ular diperkirakan telah berevolusi dari kadal tanah sejak pertengahan 
zaman Jurassic (174,1-163,5 juta tahun yang lalu). Fosil ular tertua 
yang diketahui, eophis underwoodi, adalah ular kecil yang hidup di daratan 
Inggris Selatan sekitar 167 juta tahun yang lalu (snake | Description, 
Facts, & Types | Britannica, 2020). 

2) Morfologi

Ciri-ciri utama ular adalah bertubuh panjang dan tidak memiliki 
kaki. Akan tetapi, ciri-ciri tersebut juga dimiliki oleh beberapa jenis 
kadal (misalnya kadal-pensil burton). Ciri-ciri selanjutnya adalah ular 
tidak memiliki indra pendengaran sama sekali. Akan tetapi, ular bisa 
merasakan getaran melalui rahang bawahnya saat menempel di tanah 
atau di permukaan. Ular tidak memiliki kelopak mata yang dapat dibuka-
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tutup, dan matanya selalu terbuka selama hidupnya. Walaupun begitu, 
mata ular dilapisi oleh sisik bening yang melindunginya dari kotoran. 

Ciri utama lainnya adalah, lidah ular bercabang dua dengan 
masing-masing cabangnya berukuran panjang dan runcing, dan dapat 
dijulurkan ke luar melalui rongga di tengah bibirnya. Dengan kata lain, 
ular dapat menjulurkan lidahnya dalam keadaan mulut tertutup rapat. 
Ular menjulurkan lidahnya untuk mendeteksi bau di udara, sementara 
hidung ular hanya digunakan untuk bernapas. 

Setiap cabang lidah ular dilengkapi dengan kelenjar yang dapat 
menangkap partikel bau di udara, lalu ular akan menarik lidahnya 
kembali ke mulut. Selanjutnya, partikel-partikel bau yang menempel 
di lidahnya itu disalurkan ke sebuah organ pengenal bau yang terletak 
di langit-langit rahang atasnya. Organ tersebut disebut organ Jacobson. 
Setelah diidentifikasi, organ tersebut mengirimkan informasi ke otak 
ular. Otak akan memprosesnya dan menentukan hal selanjutnya yang 
akan dilakukan oleh ular, berdasarkan hasil identifikasi bau tersebut, 
misalnya memburu sumber bau yang berupa mangsanya. 

Beberapa jenis ular memiliki organ khusus untuk mengidentifikasi 
temperatur lingkungannya. Alat ini disebut termoreseptor, dan berguna 
bagi ular untuk mengetahui dan melacak keberadaan hewan berdarah 
panas seperti burung dan mamalia. Organ ini dapat berupa sepasang 
lubang yang terletak di antara mata dan lubang hidung (misalnya pada 
ular-ular crotalidae), atau berupa lapisan yang terletak di sela-sela sisik 
bibir atas (misalnya pada jenis-jenis boidae dan pythonidae). 

3) Habitat

Ular tambang, dendrelaphis pictus, salah satu contoh ular yang hidup di 
pohon (ular arboreal). Ular merupakan salah satu reptilia yang paling 
sukses berkembang di dunia. Mereka dapat ditemukan di semua tipe 
habitat: hutan, padang rumput, gurun/padang pasir, sungai, danau, 
dataran tinggi, perkebunan, persawahan, laut, dan juga di pemukiman 
manusia. Akan tetapi, seperti halnya reptilia lainnya, ular tidak terdapat 
dan tidak bisa ditemukan di daerah dingin seperti di puncak gunung dan 
di daerah lingkar kutub (beberapa spesies ada yang mampu hidup di 
daerah dekat Kutub Utara). Ular juga tidak terdapat dan tidak ditemukan 
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di Irlandia, Selandia Baru, Greenland, pulau-pulau terisolasi di Pasifik 
seperti Hawaii, serta di Samudera Atlantik. 

Sebagian besar ular hidup dan tinggal di tanah, sebagian lagi hidup 
dan tinggal di atas pohon atau tanaman. Walau begitu, sebagian besar 
spesies ular di tanah dapat memanjat pohon. Selain di tanah dan pohon, 
ular juga hidup di perairan, bahkan ada golongan ular yang hidup di 
air dan tidak pernah berkelana di darat sama sekali, misalnya ular-ular 
golongan hydrophiidae. 

4) Makanan

Ular adalah hewan karnivora, mereka memangsa berbagai jenis hewan 
lebih kecil dari tubuhnya. Ular pohon dan ular darat memangsa burung, 
mamalia, kodok, jenis-jenis reptil yang lain, termasuk telur-telurnya. 
Ular-ular besar seperti ular sanca kembang dapat memangsa kambing, 
kijang, rusa dan bahkan manusia. Ular-ular yang hidup di perairan 
memangsa ikan, kodok, berudu, dan bahkan telur ikan. 

Ular memakan seluruh mangsanya tanpa sisa dan mampu 
mengonsumsi mangsa tiga kali lebih besar dari diameter kepala mereka. 
Hal ini karena rahang mereka lebih rendah dan dapat terpisah dari 
rahang atas. Selain itu ular memiliki gigi menghadap ke belakang yang 
menahan mangsanya tetap di mulut mereka. Hal ini mencegah mangsa 
melarikan diri.

5) Perilaku

Ular memakan mangsanya bulat-bulat, tanpa dikunyah menjadi keping-
keping yang lebih kecil. Gigi di mulut ular tidak memiliki fungsi untuk 
mengunyah, melainkan sekadar untuk memegang mangsanya agar tidak 
mudah terlepas. Agar lancar menelan, ular biasanya memilih menelan 
mangsa dengan kepalanya lebih dahulu. 

Beberapa jenis ular, seperti sanca dan ular tikus, membunuh mangsa 
dengan cara melilitnya hingga tak bisa bernapas. Ular-ular berbisa 
membunuh mangsa dengan bisanya, yang dapat melumpuhkan sistem saraf 
pernapasan dan jantung (neurotoksin), atau yang dapat merusak peredaran 
darah (hemotoksin), dalam beberapa menit saja. Bisa yang disuntikkan 
melalui gigitan ular itu biasanya sekaligus mengandung enzim pencerna, 
yang memudahkan pencernaan makanan itu apabila telah ditelan. 
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Seperti kebanyakan reptilia lain, untuk menghangatkan suhu 
tubuh dan juga untuk membantu kelancaran pencernaan, ular kerap 
kali berjemur (basking) di bawah sinar matahari. Sebagai hewan 
eksoterm, berjemur merupakan salah cara ular mempertahankan suhu 
tubuhnya secara eksternal. Ular yang hidup di daerah sub-tropis selalu 
berhibernasi selama musim dingin. Ular juga harus berganti kulit tiga 
sampai enam kali per tahun.

6) Perkembangbiakan

Sekitar 70% dari semua jenis ular berkembang biak dengan bertelur 
(ovipar).[3] Jumlah telurnya bisa beberapa butir saja, hingga puluhan 
dan ratusan butir. Ular meletakkan telurnya di lubang-lubang tanah, 
gua, lubang kayu lapuk, atau di bawah timbunan daun-daun kering. 
Beberapa jenis ular diketahui menunggui telurnya hingga menetas; 
bahkan ular sanca ‘mengerami’ telur-telurnya. 

Sebagian ular, seperti ular kadut belang, ular pucuk dan ular bangkai 
laut ‘melahirkan’ anak. Sebetulnya, ular-ular ini tidak melahirkan seperti 
halnya mamalia, melainkan telurnya berkembang dan menetas di dalam 
tubuh induknya (ovovivipar), lalu keluar sebagai ular kecil-kecil. Sejenis 
ular primitif, yakni ular buta atau ular kawat (indotyphlops braminus), 
sejauh ini hanya diketahui yang betinanya. Ular yang mirip cacing kecil 
ini diduga mampu bertelur dan berbiak tanpa ular jantan (partenogenesis). 

7) Ular dan Manusia

Dalam kitab-kitab suci, ular kebanyakan dianggap sebagai musuh 
manusia. Dalam Kitab Yudaisme dan Kristen Alkitab (Perjanjian Lama) 
diceritakan bahwa iblis menjelma dalam bentuk ular, dan membujuk 
Hawa dan Adam sehingga terpedaya dan harus keluar dari Taman Eden. 
Dalam kisah Mahabharata, Kresna kecil sebagai penjelmaan Dewa 
Wisnu mengalahkan ular berkepala lima yang jahat. Dalam salah satu 
Hadis Rasulullah saw. pun ada anjuran untuk membunuh “ular hitam 
yang masuk/berada di dalam rumah”. 

Anggapan-anggapan ini turut berpengaruh dan menjadikan 
kebanyakan orang merasa benci (jika bukan takut) kepada ular. 
Meskipun sesungguhnya ketakutan itu kurang beralasan, atau lebih 
disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang umumnya terhadap 
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sifat-sifat dan bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh ular. Pada 
kenyataannya, kasus gigitan ular yang sampai menyebabkan kematian 
sangat jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan kasus kecelakaan di 
jalan raya, atau kasus kematian oleh penyakit akibat gigitan nyamuk. 

Pada pihak yang lain, ular telah ratusan atau ribuan tahun 
dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh manusia. Ular kobra yang amat 
berbisa dan ular sanca pembelit kerap digunakan dalam pertunjukan-
pertunjukan keberanian. Empedu, darah dan daging beberapa jenis 
ular dianggap sebagai obat berkhasiat tinggi, terutama di Tiongkok dan 
daerah Timur lainnya. Sementara itu kulit beberapa jenis ular memiliki 
nilai yang tinggi sebagai bahan perhiasan, sepatu dan tas. Seperti halnya 
biawak, kulit ular (terutama ular sanca, ular karung, dan ular anakonda) 
yang diperdagangkan di seluruh dunia mencapai ratusan ribu hingga 
jutaan helai kulit mentah per tahun. 

Dalam kenyataannya, ular justru kini makin punah akibat berbagai 
penangkapan, pembunuhan yang tidak berdasar, serta kerusakan habitat 
dan lingkungan hidupnya. Ular-ular yang dulu turut serta berperan 
dalam mengontrol populasi tikus di sawah dan kebun, kini umumnya 
telah habis atau menyusut jumlahnya. Maka tidak heran, di tempat-
tempat yang sawah dan padinya rusak dilanda gerombolan tikus, seperti 
di beberapa tempat di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, petani setempat 
kini memerlukan untuk melepaskan kembali (reintroduksi) berbagai 
jenis ular sawah dan melarang pemburuan ular di desanya. 

Manusia sebenarnya tidak usah takut pada ular karena ular sendiri 
yang sebenarnya takut pada manusia. Ular tidak dapat mengejar 
manusia, gerakannya yang lamban bukan tandingan manusia. Rata-rata 
ular bergerak sekitar 1,6 km per jam, jenis tercepat adalah ular mamba 
dari Afrika yang bisa lari dengan kecepatan 11 km per jam. Sedangkan 
manusia, sebagai perbandingan, dapat berlari antara 16–24 km per jam. 

Ada lebih dari 2.900 spesies ular. Dari jumlah tersebut, 375 spesies 
merupakan ular berbisa.[2] Ular berbisa adalah sebutan umum bagi 
ular-ular yang memiliki venom. Jenis ular berbisa paling mematikan 
adalah ular taipan dari Australia. Dari kebanyakan ular yang berbisa, 
kebanyakan bisanya tidak cukup berbahaya bagi manusia. Umumnya, 
ular berusaha menghindar bila bertemu manusia. 
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Ular-ular primitif, seperti ular kawat, ular karung, ular kepala dua, 
dan ular sanca, adalah jenis-jenis ular yang tidak berbisa. Ular-ular 
yang berbisa kebanyakan termasuk suku colubridae, tetapi bisanya 
pada umumnya memiliki kadar venom yang lemah. Ular-ular yang 
berbisa kuat di Indonesia biasanya termasuk ke dalam salah satu suku 
elapidae seperti ular sendok, ular belang, dan ular cabai. Kemudian 
yang termasuk dalam suku hydrophiidae seperti ular laut, dan viperidae 
seperti ular tanah, ular bangkai laut, dan ular bandotan. 

Herdyanto (2019) melaporkan terdapat 10 jenis ular yang beracun 
yang mematikan di dunia yang bisa menyebabkan kematian dalam waktu 
kurang 30 detik. Jenis ular tersebut ialah:

a) Ular Derik Mojave
Dengan habitat di padang pasir Mojave yang terletak di barat daya 
Amerika dan dekat dengan Meksiko, bisa ular derik mojave dapat 
disebandingkan king cobra. Jika tergigit dan tidak ditangani dalam 
hitungan jam, penglihatan akan mulai memburuk dan diikuti dengan 
kelemasan otot. Lihat Gambar 36.

Gambar 36. Ular Derik Mojave
Sumber: https://www.idntimes.com/science/discovery

b) Ular Kobra Filipina
Penghuni asli Filipina ini dapat ditemukan di area hutan yang memiliki 
sumber mata air bersih. Warnanya yang cokelat membuatnya susah 
dikenali, sedangkan bisanya mampu menyebabkan kelumpuhan pada 
sistem pernapasan. Lihat Gambar 37.
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Gambar 37. Ular Kobra Filipina
Sumber: https://www.idntimes.com/science/discovery

c) Ular Death Adder
Death adder dapat ditemukan di Australia dan area sekitar Papua. Ular 
ini senang menunggu mangsanya dan akan memasukkan bisanya ke 
mangsa hanya dalam waktu kurang dari 0,15 detik. Lihat Gambar 38.

Gambar 38. Ular Death Adder
Sumber: https://www.idntimes.com/science/discovery

d) Ular Macan
Ular ini berada di selatan Australia dan Pulau Tasmania. Kandungan 
bisanya adalah neurotoxins, coagulants, myotoxins, dan haemolysins. 
Sekalinya tergigit, akan ada rasa sakit di seputar tubuh, berkeringat, 
susah bernapas dan berakhir lumpuh. Kulitnya bewarna hitam dan 
bagian bawah kuning dan terkesan belang seperti warna macan sehingga 
disebut ular macan. Lihat Gambar 39.
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Gambar 39. Ular Macan
Sumber: https://www.idntimes.com/science/discovery

e) Viper Russel
Dikenal juga sebagai viper rantai. Ular ini mendiami area Asia Tenggara, 
China, Taiwan dan India. Habitatnya ada di rerumputan dan cukup 
sering ditemukan di lokasi pertanian. Viper russel memproduksi banyak 
bisa dan jika diterima dalam dosis tinggi, bisa langsung mendapatkan 
pendarahan yang terus-menerus mengalir. Lihat Gambar 40.

Gambar 40. Ular Viper Russel
Sumber: https://www.idntimes.com/science/discovery

f) Ular Mamba Hitam
Benua Afrika menyimpan reptil berbahaya ini. Dengan warnanya yang 
khas hitam, ular ini langsung memberikan peringatan untuk tidak 
mendekatinya.  Yang berbahaya dari mamba hitam adalah ia melakukan 
beberapa gigitan langsung sekaligus untuk menyuntikkan bisanya yang 
banyak. Lihat Gambar 41.
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Gambar 41. Ular Mamba Hitam

Sumber: https://www.idntimes.com/science/discovery

g) Eastern Brown
Ular ini hidup dan berkembang hampir di segala habitat yang ada di 
Australia. Eastern brown sangat mematikan dan menjadi penyebab 
banyak kasus kematian terjadi di Australia. Sekitar 35 kasus kematian 
akibat gigitan ular di Australia pada 2000 hingga 2016, 23 kasusnya 
disebabkan oleh ular ini. Lihat Gambar 42.

Gambar 42. Ular Eastern Brown
Sumber: https://www.idntimes.com/science/discovery

h) Taipan Daratan
Ada tiga jenis taipan yang dikenali: taipan pesisir, taipan daratan, dan 
taipan central ranges. Kandungan neurotoxin yang tinggi pada bisanya 
dapat membuat seseorang lumpuh lewat satu kali gigitan. Karena 
makanannya sering kali mamalia, bisa ular ini pun berevolusi untuk 
berbahaya bagi mamalia. Lihat Gambar 43.
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Gambar 43. Ular Taipan Daratan
Sumber: https://www.idntimes.com/science/discovery

i) Ular Krait Biru
Indonesia dikatakan adalah tempat hidup krait biru. Ia suka bersembunyi 
di tempat gelap dan teduh sehingga rumah warga pun bisa dijadikan 
sarangnya. Neurotoxin pada bisanya akan langsung melumpuhkan otot 
mereka yang tergigit. Lihat Gambar 44.

Gambar 44. Ular Kraft Biru
Sumber: https://www.idntimes.com/science/discovery

j) Ular Laut Belcher
Ular ini dianggap sebagai ular berbisa paling berbahaya yang ada di 
dunia. Sekali menggigit, ular ini dapat membunuh seseorang dalam 
waktu 30 detik. Beberapa studi menyebutkan jika bisanya 100 kali lipat 
lebih berbahaya dari taipan daratan.
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Gambar 45. Ular Laut Belcher
Sumber: https://www.idntimes.com/science/discovery

k) Ular King Kobra
Selain 10 jenis di atas, ular king kobra merupakan ular beracun dan 
memiliki racun yang bisa dilepaskannya sebelum menggigit. Telah 
tercatat paling sedikit 10 jenis ular yang mematikan di dunia, seperti 
king kobra. King kobra adalah spesies ular yang memangsa ular lain 
selain dari spesiesnya, termasuk jenis ular kobra lain, king kobra mampu 
memancarkan venomnya dari jarak jauh untuk melumpuhkan target, 
sebelum ia mangsa. 

Ular kobra merupakan keluarga ular yang terdiri dari banyak spesies 
ular. Para ilmuwan sendiri masih memperdebatkan jenis ular seperti 
apa yang disebut ular kobra. Ini membuat spesies ular kobra beragam 
mulai dari 28 sampai 270 spesies, tergantung bagaimana definisi ular 
kobra itu.

Asani (2019) mengemukakan bahwa ular king kobra bukanlah 
sejenis dengan ular kobra. Secara genetik, ular kobra yang disebut ular 
kobra “asli” adalah ular dari genus naja. Sementara itu, ular king kobra 
bukanlah anggota genus naja, melainkan genus ophiophagus. Menurut 
ahli herpetologi (ilmu yang mempelajari reptil), Sara Viernum, nama 
ular kobra memang umum digunakan untuk menggambarkan beberapa 
spesies ular yang sebagian besar merupakan keluarga elapidae.

Dalam genus ophiophagus, hanya ada satu spesies ular, yaitu king 
kobra (ophiophagus hannah). Genus ular ophiophagus berbeda dari genus 
ular naja karena ular ophiophagus cenderung memangsa ular lain dan 
bisa menyerang ular lain yang lebih besar seperti ular piton. Bahkan, di 
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penangkaran, king kobra sulit berganti menu makanan menjadi hewan 
pengerat seperti tikus karena ia lebih memilh makan ular piton.

Secara fisik, ular king kobra juga memiliki bagian kepala yang lebih 
besar dan tudung yang lebih sempit dibandingkan jenis ular kobra lain. 
King kobra juga memiliki tanda khusus yang hanya dimiliki jenis ular 
ini, yaitu sisik oksipital di belakang kepalanya. Lihat Gambar 46.

Gambar 46. Ular King Kobra
Sumber: https://bobo.grid.id/read/081946997/king-cobra-

Ular king kobra tidak saja beracun dan bisa mematikan pada 
manusia, tetapi juga pada ular-ular jenis kobra lain, termasuk jenis ular 
selain dari spesies king kobra itu sendiri. Sepertinya penamaan king 
(raja) pada ular ini karena ular ini lah yang menempati rantai makanan 
tertinggi semua ular yang ada.

c. Komodo (Varanus Komodoensis)

Selain lizard jenis gila monster dan kadal mexico serta ular, yang telah 
diuraikan di atas, dilangsir dari Majalah Tempo pada hari Kamis 28 
Mei 2009 bahwa sebuah studi baru telah menunjukkan bahwa komodo 
(varanus komodoensis) yang hidup di Taman Nasional Komodo, Kabupaten 
Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, merupakan reptil berbisa paling 
mematikan di dunia saat ini. Lihat Gambar 47.
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Gambar 47. Komodo (Varanus Komodoensis)
Sumber: https://www.google.com/search?q=Varamus+komodoensis

Rahasia kemampuan membunuh mangsa dari komodo, ternyata 
terletak pada kombinasi kekuatan gigitannya dan racun berbisa yang 
dikeluarkan ribuan kelenjar-kelenjar yang terletak digusinya, yang 
dikeluarkan bersamaan dengan gigitan.

Temuan ini mematahkan teori sebelumnya yang mengatakn bahwa 
kemampuan membunuh mangsa dari komodo terletak pada air liurnya 
yang mengandung puluhan bakteri mematikan, yang dikeluarkan 
bersamaan dengan gigitan. Teori ini didasarkan pengamatan bahwa 
mangsa komodo biasanya mati setelah beberapa jam mendapat gigitan 
yang berdarah, dan kemudian akan mati membusuk. 

Setiap hewan yang tak ada taring yang kuat pada gigi komodo, 
juga menunjukkan komodo tak sepenuhnya binatang pemangsa 
karnivora, sehingga sejak lama menjadi penelitian apa rahasia komodo 
mematahkan dan mengalahkan mangsanya. Namun, kini dengan teori 
di atas, sedikitnya tersedia sebuah jawaban rahasia kekuatan mematikan 
dari komodo.

Peneliti Dr. Bryan Fry dari Universitas Melbourne, Australia, yang 
menemukan teori ini, melakukan penelitian dengan menggunakan 
foto medis atau rontgen pada jaringan kepala komodo. Ia menemukan 
adanya ribuan kelenjar kompleks yang berujung di antara deretan gigi-
giginya, yang mempunyai kemampuan mengeluarkan bisa beracun yang 
mematikan. Belum dilaporkan jenis racun dan senyawa kimia yang 
dikandungnya, tetapi penelitian ini akan tetap dilanjutkan, kata Bryan. 
Dilanjutkan oleh Bryan bahwa baginya penelitian ini menarik karena 
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merupakan hal yang baru dalam pengetahuan orang tentang komodo 
ini. Apalagi karena komodo adalah hewan yang langka dan dilindungi.

“Reptil ini biasanya menggigit mangsanya, dan kemudian 
meninggalkan mangsa yang berdarah hingga mati akibat luka yang 
mematikan. Kami sekarang tahu bahwa itu disebabkan oleh kombinasi 
kekuatan gigi dan kelenjar berbisa yang mematikan mangsa.” (https://
tekno.tempo.co/read/178497/)
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A. Pengertian Toksikologi Tumbuhan

Toksikologi tumbuhan adalah racun yang dihasilkan oleh tumbuhan. 
Berarti dalam tumbuhan tersebut secara alami ada toksin dan memiliki 
toksisitas yang bervariasi tergantung situasi lingkungan. Racun yang 
terdapat pada tumbuhan tidak hanya berdampak pada manusia saja, 
tetapi bisa juga pada hewan, atau kedua-duanya. 

Seperti tumbuhan Taxus Baccata L. (common or english yew) 
yang mempunyai biji beracun dan dapat menyebabkan kematian 
pada manusia jika dimakan, tetapi tanaman ini  merupakan makanan 
kegemaran burung (Stary, 1983). Burung tidak mengalami keracunan 
akibat memakannya, tetapi beracun pada manusia. 

Tumbuhan beracun adalah tumbuhan yang menyebabkan kesehatan 
normal terganggu, apabila bagian-bagian tertentu dari tumbuhan 
tersebut digunakan atau dimakan oleh hewan atau manusia. Bagian 
yang beracun pada tumbuhan antara lain daun, pucuk atau umbi, buah, 
inti biji atau biji, getah, duri, bulu, dan air rebusan dari bagian tertentu 
tumbuhan misalnya akar. Adapun akibat dari keracunan tumbuhan, 
ada yang tidak menyebabkan kematian misalnya terjadi kepanasan 
pada kulit, gatal-gatal dan kepedihan, sedangkan yang menyebabkan 
kematian misalnya keracunan pada saraf, saraf otot, jantung sampai 
mengakibatkan kematian.

Racun adalah zat atau senyawa yang masuk ke dalam tubuh 
dengan berbagai cara yang menghambat respons pada sistem biologis 
menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit, bahkan kematian. Pada 
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umumnya kita mengetahui bahwa banyak bahan kimia mempunyai sifat 
berbahaya atau racun. Namun, sebenarnya di sekeliling kita terdapat 
beberapa jenis hewan dan tumbuhan, termasuk beberapa jenis tanaman 
pangan yang mengandung racun alami dengan kadar yang sangat rendah.

Tanaman pangan, yaitu sayuran dan buah-buahan memiliki 
kandungan nutrien, vitamin, dan mineral yang berguna bagi 
pertumbuhan dan kesehatan serta merupakan komponen penting 
untuk diet sehat. Meskipun demikian, beberapa jenis sayuran dan buah-
buahan dapat mengandung racun alami yang berpotensi membahayakan 
kesehatan manusia. Racun alami adalah zat yang secara alami terdapat 
pada tumbuhan, dan merupakan salah satu mekanisme dari tumbuhan 
tersebut untuk melawan serangan jamur, serangga, serta predator. 

Tanaman pangan merupakan kelompok tanaman yang biasa kita 
konsumsi sehari-hari, dan pada kesempatan ini hanya akan dibahas 
mengenai racun alami yang terkandung pada tanaman pangan 
dan cara mengolahnya agar kita terhindar dari bahaya keracunan 
sehingga kita dapat mengonsumsi tanaman pangan yang sangat kita 
butuhkan kandungan nutrien, vitamin, dan mineralnya, tetapi kita bisa 
menghindari kandungan racunnya.

Banyak spesies tumbuhan di dunia tidak dapat dimakan karena 
kandungan racun yang dihasilkannya. Proses domestikasi atau 
pembudidayaan secara berangsur-angsur dapat menurunkan kadar zat 
racun yang dikandung oleh suatu tanaman sehingga tanaman pangan 
yang kita konsumsi mengandung racun dengan kadar yang jauh lebih 
rendah daripada kerabatnya yang bertipe liar (wild type). Penurunan 
kadar senyawa racun pada tanaman yang telah dibudidaya antara lain 
dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat tumbuhnya. Karena racun 
yang dihasilkan oleh tanaman merupakan salah satu cara untuk melawan 
predator, maka tidak mengherankan bila tanaman pangan modern jauh 
lebih rentan terhadap penyakit.

Beberapa kelompok racun ditemukan pada tanaman yang biasa 
kita konsumsi. Beberapa racun tanaman yang larut lemak dapat bersifat 
bioakumulatif. Ini berarti bila tanaman tersebut dikonsumsi, maka racun 
tersebut akan tersimpan pada jaringan tubuh, misalnya solanin pada kentang. 
Kadar racun pada tanaman dapat sangat bervariasi. Hal itu dipengaruhi antara 
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lain oleh keadaan lingkungan tempat tanaman itu tumbuh (kekeringan, suhu, 
kadar mineral, dan lain-lain) serta penyakit yang ada pada tanaman tersebut. 
Varietas yang berbeda dari spesies tanaman yang sama juga memengaruhi 
kadar racun dan nutrien yang dikandungnya.

B. Ciri Tanaman Beracun

Secara umum dapat diidentifikasi jenis tanaman beracun dengan 
tanaman yang tidak berisiko mengadung toksin. Selain dari warisan 
pengetahuan kita terhadap tanaman yang dimakan dari nenek moyang, 
kita juga bisa membedakannya berdasarkan kriteria tertentu. Soemirat & 
Ariesyadi (2003) mengemukakan ciri tanaman beracun sebagai berikut:

1. Rasa pahit, bergetah seperti susu.
2. Racun bisa terdapat pada buah, daun, biji dan akar jamur liar.
3. Tanaman dengan kuncup berlaminasi.
4. Racun labil terhadap panas dan larut dalam air sehingga air bekas 

masak sebaiknya tidak diminum.

Beberapa tanaman yang dikenal beracun menurut Soemirat & 
Ariesyadi (2003) adalah:

1. Jamur amanita, helvella, pesilocibe, aspidium.

2. Aquisetum, daphne, caladium, diffenbachia, philodendron, pointtsetia dan 
yasmin.

3. Pakis, atropa belladona, conium, datura.

C. Jenis dan Toksisitas Tumbuhan

Pada saat ini, dapat diinventaris beberapa jenis tumbuhan yang beracun 
pada lingkungan hidup. Sembel (2015) telah mencatat beberapa jenis 
tanaman dan toksisitasnya sebagai berikut.

1. Ubi Kayu (Manihot Esculenta)

Ubi kayu mengandung sianida yang mengakibatkan penyakit pankreas 
berkalisum atau disebut sebagai calcific pancreatic pada manusia. Gejala 
kronik adalah adanya pengembangan penyakit gondok atau ataxic 
neuropathy. Penyakit ini adalah kerusakan saraf yang mengakibatkan 
seseorang menjadi tidak stabil dan tanpa koordinasi. Sebagaimana kita 
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ketahui, tanaman ini merupakan sayuran yang dikonsumsi di banyak 
daerah di Indonesia.

2. Biji Kasturi (Ricinus Communis)

Krenzelok dan Mevos (2011) melaporkan hasil penelitiannya pada jurnal 
toksik klinis dan menguatkan pendapatnya bahwa biji kasturi merupakan 
tanaman yang paling beracun di dunia dan dicatat dalam “Guiness World 
Book of Record (2011)”. Nama senyawa yang dikandung biji kasturi 
adalah risin. Gejala keracunan biasanya timbul sesudah 2–4 jam setelah 
dikonsumsi. Terkadang gejala akan terlihat sesudah 36 jam. 

Gejala awal adalah sensasi terbakar pada bagian mulut dan 
kerongkongan diikuti dengan sakit perut dan diare berdarah. Setelah 
beberapa hari akan terjadi dehidrasi, tekanan darah turun dan 
berkurangnya urine. Kematian dapat terjadi setelah 2–5 hari. 

Di Indonesia, tanaman ini disebut juga dengan tanaman jarak. 
Tanaman jarak (ricinus communis) adalah tumbuhan liar setahun (annual) 
dan biasa terdapat di hutan, tanah kosong, di daerah pantai, tetapi sering 
juga dikembangbiakkan dalam perkebunan. Tanaman ini tergolong tanaman 
perdu, memiliki daun tunggal menjari antara 7–9, berdiameter 10–40 cm. 

Tumbuhan ini merupakan spesies tanaman dari euphorbiaceae dan 
tergolong ke dalam genus ricinus, subtribe ricininae. Sebutan untuk pohon 
jarak di Indonesia berbeda-beda di setiap daerah. Di Jawa Barat disebut 
‘kaliki’. Di Sumatra, jarak dikenal dengan nama ‘dulang’ ada juga yang 
menyebutnya dengan ‘gloah’. Di Madura, jarak disebut dengan ‘kalĕkĕ’. 
Lihat Gambar 48.

Gambar 48. Biji Kasturi (Ricinus Communis)
Sumber: https://www.google.com/imgres?
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3. Kentang (Solanaceae spp)

Kentang mengandung glikoalkoloid. Terutama pada kentang liar, akan 
dapat mengakibatkan keracunan pada manusia apabila dikonsumsi. 
Racun ini mengganggu sistem saraf yang mengakibatkan sakit kepala, 
diare, gangguan pencernaan makanan dan kram, serta mengakibatkan 
sawan. Dalam beberapa kasus dapat mengakibatkan koma dan kematian.

4. Tomat (Solanaceae spp)

Racun solanin pada tomat bila dikonsumsi akan mengganggu sistem 
pencernaan makanan dan sistem saraf. Bahkan dalam beberapa kasus 
dapat mengakibatkan kematian.

5. Cabai (Solanaceae spp)

Cabai mengandung capsaicin dan dihydrocapsaicin. Kedua jenis toksin 
ini dapat mengakibatkan iritasi pada mamalia termasuk manusia apabila 
dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Senyawa ini termasuk ke dalam 
kapsaisinoid. Rasa pedas dalam tumbuh-tumbuhan seperti cabai ini 
adalah senyawa kapsaisinoid ini.

6. Cherry Setan (Devil’s Cherry)

Jenis racun dari tanaman ini adalah scopolamine dan hyoscyamine yang 
menyebabkan igauan atau menjadi tidak waras atau disebut juga dengan 
halusinasi atau delirium (Wilson 2014). 

7. Trumpet Malaikat (Angels Trumpet)

Seluruh bagian tanaman ini adalah beracun. Di mana bagian yang paling 
beracun dan berbahaya adalah pada biji dan daun. Keracunan akibat 
tanaman ini dapat mengakibatkan kelumpuhan, sawan, mulut kering, 
diare, sakit kepala, halusinasi penglihatan dan pembesaran kelopak 
mata. Perhatikan Gambar 49. 
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Gambar 49. Angels Trumpet dan Korban Keracunan
Sumber: https://cdn2.boombastis.com/wp-content/

8. Kacang Polong Rosary (Fabaceae)

Tanaman ini menghasilkan racun yang disebut abrin. Gejala keracunan 
hampir sama dengan risin, namun abrin biasanya lebih beracun. Dosis 
mematikan abrin diperkirakan 75 kali dari risin. Gejala keracunan 
adalah mual, muntah-muntah, sawan, kegagalan hati dan kematian 
sesudah beberapa hari mengonsumsi tanaman ini. Selain itu, bisa juga 
terlihat gejala kejang-kejang dan demam serta mengeluarkan busa. Hal 
ini berhubungan dengan disfungsi gula darah lalu menyerang ginjal, 
kandung kemih dan terjadi pendarahan retina dan luka dalam yang 
menyebar. 

9. Buncis (Phaseoulus Vulgaris)

Buncis mengandung lektin. Lektin ini banyak memengaruhi 
metabolisme sel dengan merangsang terjadinya mitosis (pembelahan 
sel) dan juga memengaruhi membran sel dalam hubungannya dengan 
transpor dan permeabilitas protein. Gejala utama keracunan setelah 
1–3 jam mengonsumsinya adalah berupa muntah-muntah dan diare 
disertai mual.

10. Mangga (Anacardiaceae)

Pohon mangga mengandung mangiferin. Suatu bentuk flavonoid aktif 
yang dapat diektraksi dari daun muda dan daun dewasa pada mangga. 
Zat ini bisa mengakibatkan dermatitis pada kulit yang sensitif. 
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11. Tanaman Beracun Lainnya 

Selain 10 jenis tanaman di atas, Hananto (2018) melaporkan pula 
melalui Mongabay suatu situs resmi berita lingkungan bahwa terdapat 
jenis-jenis tanaman yang mematikan di bumi, yaitu:

a. Water Hemlock (Cicuta Maculata)

Tanaman ini dikenal paling mematikan di Amerika Utara dan Eropa. 
Bunga, batang dan akarnya mengandung senyawa beracun yang disebut 
cicutoxin. Sebagian besar racun terkonsentrasi di akar. Jika termakan, 
dampaknya adalah kejang yang menyakitkan, kram perut, mual, dan 
kematian sering terjadi. Mereka yang bertahan hidup sering menderita 
amnesia atau tremor cukup lama. Lihat Gambar 50.

 
Gambar 50. Water Hemlock (Cicuta Maculata)

Sumber: Britannica.com/AaronCarlson/CreativeCommonsLegalCode

b. Deadly Nightshade (Atropa Belladonna)

Tanaman tahunan dari keluarga tomat solanaceae ini ada di Eropa, 
Afrika Utara dan Asia Selatan.  Menurut legenda, tentara Macbeth dari 
Skotlandia meracuni orang-orang Denmark yang menyerang negara 
mereka, dengan memberi makan dan minum serupa anggur yang dibuat 
dari buah belladona.

Manis buah ini sering memikat anak-anak dan orang dewasa untuk 
mengonsumsinya. Tanaman ini mengandung atropin dan skopolamin 
pada batang, daun, buah, dan akar yang menyebabkan kelumpuhan di 
otot tubuh yang tidak disengaja, termasuk jantung. Bahkan, kontak 
fisik dengan daun dapat menyebabkan iritasi kulit. Lihat Gambar 51.
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Gambar 51. Deadly Nightshade (Atropa Belladonna)
Sumber: Belladonna. Sumber foto: Britannica.com/Bob Gibbons—FLPA/age footstock

c. White Snakeroot (Ageratina Altissima)

Nama taksonomi sebelumnya adalah eupatorium rugosum. Tanaman beracun 
asli Amerika utara ini mengandung tremetol. Tanaman ini tidak membunuh 
manusia secara langsung, karena masuk ke tubuh melalui ternak.

Artinya, jika ternak mengonsumsi tanaman ini, kemudian ternak 
tersebut dimakan atau diambil susunya, racun tersebut ikut masuk ke tubuh. 
Banyak yang meyakini bahwa ibu Abraham Lincoln, Nancy Hanks, meninggal 
karena penyakit susu yang disebabkan tanaman ini. Lihat Gambar 52. 

Gambar 52. White Snakeroot (Ageratina Altissima)
Sumber: Britannica.com/StenPorse/CreativeCommonsLegalCode

d. Kacang Polong Rosary/Mata Kepiting (Abrus Precatorius)

Tanaman ini tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Bijinya mengandung 
lectin khusus yang disebut abrin. Jika termakan akan menyebabkan demam, 
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mual, mengeluarkan busa, disfungsi gula darah dan juga kejang-kejang. 
Lalu, menyerang ginjal, kandung kemih, pendarahan retina, dan luka dalam 
yang menyebar. Seperti ricin, abrin mencegah sintesis protein dalam sel dan 
dapat menyebabkan kegagalan organ dalam empat hari. Lihat Gambar 53.

Gambar 53. Kacang Polong Rosary/Mata Kepiting (Abrus Precatorius)
Sumber: Abrus precatorius. Kredit foto: Forest & Kim Starr/USGS

e. Oleander (Nerium Oleander)

Tanaman semak ini digunakan sebagai hiasan. Meski umum sebagai 
tanaman pagar dan hias, namun semua bagiannya berbahaya dan 
mengandung glikosida jantung mematikan yang dikenal sebagai oleandrin 
dan neriine. Jika dimakan, oleander dapat menyebabkan muntah, diare, 
denyut nadi yang tidak menentu, kejang, koma, hingga kematian. 
Bahkan kontak fisik dengan daun dan getahnya menyebabkan iritasi kulit.

Gambar 54. Oleander
Sumber: Britannica.com/Joaquim Alves Gaspar/GNU
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f. Rambut Singa (Aconitum Napellus)

Di masa lalu, tanaman ini digunakan sebagai racun untuk mencemari 
pasokan air musuh. Racunnya disebut alkaloid pseudaconitine, yang digunakan 
oleh orang-orang Ainu Jepang di ujung panah mereka untuk berburu hewan.

Aconitum dikenal juga dengan monkshood yang dapat tumbuh di 
seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Karena semua bagiannya beracun, 
penanganannya harus hati-hati. Kontak kulit dapat menyebabkan mati 
rasa sementara dan anak-anak yang memegang umbinya jangka panjang 
dapat menyerap alkaloid. Lihat Gambar 55.

Gambar 55. Monkshood
Sumber: WILDLIFE GmbH/Alamy via BBC.com

g. Bunga Terompet  (Brugmansia)

Tanaman terompet malaikat ini disebut juga bunga terompet karena 
bentuknya yang menyerupai terompet. Bunganya mengandung 
hallucinogen, zat yang dapat menyebabkan seseoarang mengalami 
halusinasi. Jika overdosis, bisa menyebabkan kematian. Lihat Gambar 56.

Gambar 56. Bunga Terompet (Brugmanisa)
Sumber: Tricia/flickr via mnn.com
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h. Cemara Inggris (Taxus Baccata)

Pohon hijau rimbun ini umum ditemukan di Eropa, Afrika Barat Laut, 
dan Timur Tengah. Seluruh bagian tubuhnya beracun, kecuali kulit buah 
yang biasanya dimakan burung. Di masa lalu, daun dan biji buahnya 
sering dipakai untuk bunuh diri. Racun utamanya adalah taxine atau 
taxane, pemicu serangan jantung. Lihat Gambar 57.

Gambar 57. Cemara Inggris (Taxus Baccata)
Sumber: Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

i. Mata Boneka (Actaea Pachypoda)

Tanaman ini memiliki bentuk sangat unik dengan buah warna putih 
kental disertai titik hitam di tengahnya. Namun siapa sangka, titik hitam 
ini menandakan tempat konsentrat racun tertinggi. Biji tanaman mata 
boneka ini mengandung racun cardiogenic, jika  dikonsumsi menimbulkan 
keracunan hingga gagal jantung yang berujung kematian. Lihat Gambar 58.

Gambar 58. Mata Boneka Actaea Pachypoda
Sumber: Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0/Robert E. Wright
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Selain di atas, selanjutnya pada tanaman pangan di Indonesia, 
dilaporkan pula oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (2020) 
melalui situs resminya, bahwa terdapat beberapa tanaman yang 
mempunyai toksin dan menimbulkan gejala keracunan pada manusia 
yang memakannya. Hal ini disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6 Racun pada Tanaman Pangan dan Gejala yang Ditimbulkannya

Racun Terdapat pada tanaman Gejala keracunan

Fitohemaglutinin Kacang merah
Mual, muntah, nyeri 
perut, diare.

Glikosida sianogenik

Singkong, rebung, biji 
buah-buahan (apel, 
aprikot, pir, plum, ceri, 
peach)

Penyempitan 
kerongkongan, mual, 
muntah, sakit kepala.

Glikoalkaloid Kentang, tomat hijau
Rasa terbakar di mulut, 
sakit perut, mual, muntah.

Kumarin Parsnip, seledri
Sakit perut, nyeri pada 
kulit jika terkena sinar 
matahari.

Kukurbitasin Zucchini
Muntah, kram perut, 
diare, pingsan.

Asam oksalat Bayam, rhubarb, teh
Kram, mual, muntah, sakit 
kepala.

Sumber: BPOM (2020)

D. Beberapa Racun Alami pada Tanaman Pangan dan 
Pencegahan Keracunannya

1. Kacang Merah (Phaseolus Vulgaris)

Racun alami yang dikandung oleh kacang merah disebut fitohemaglutinin 
(phytohaemagglutinin), yang termasuk golongan lektin. Keracunan 
makanan oleh racun ini biasanya disebabkan karena konsumsi kacang 
merah dalam keadaan mentah atau yang dimasak kurang sempurna. 

Gejala keracunan yang ditimbulkan antara lain adalah mual, 
muntah, dan nyeri perut yang diikuti oleh diare. Telah dilaporkan bahwa 
pemasakan yang kurang sempurna dapat meningkatkan toksisitas 
sehingga jenis pangan ini menjadi lebih toksik daripada jika dimakan 
mentah. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya keracunan akibat 
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konsumsi kacang merah, sebaiknya kacang merah mentah direndam 
dalam air bersih selama minimal 5 jam, air rendamannya dibuang, 
lalu direbus dalam air bersih sampai mendidih selama 10 menit, lalu 
didiamkan selama 45–60 menit sampai teksturnya lembut.

2. Singkong

Singkong mengandung racun linamarin dan lotaustralin, yang keduanya 
termasuk golongan glikosida sianogenik. Linamarin terdapat pada semua 
bagian tanaman, terutama terakumulasi pada akar dan daun. Singkong 
dibedakan atas dua tipe, yaitu pahit dan manis. Singkong tipe pahit 
mengandung kadar racun yang lebih tinggi daripada tipe manis. Jika 
singkong mentah atau yang dimasak kurang sempurna dikonsumsi, maka 
racun tersebut akan berubah menjadi senyawa kimia yang dinamakan 
hidrogen sianida, yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. 

Singkong manis mengandung sianida kurang dari 50 mg per 
kilogram, sedangkan yang pahit mengandung sianida lebih dari 50 mg 
per kilogram. Meskipun sejumlah kecil sianida masih dapat ditoleransi 
oleh tubuh, jumlah sianida yang masuk ke tubuh tidak boleh melebihi 
1 mg per kilogram berat badan per hari. 

Gejala keracunan sianida antara lain meliputi penyempitan 
kerongkongan, mual, muntah, sakit kepala, bahkan pada kasus berat 
dapat menimbulkan kematian. Untuk mencegah keracunan singkong, 
sebelum dikonsumsi sebaiknya singkong dicuci untuk menghilangkan 
tanah yang menempel, kulitnya dikupas, dipotong-potong, direndam 
dalam air bersih yang hangat selama beberapa hari, dicuci, lalu dimasak 
sempurna, baik itu dibakar atau direbus. Singkong tipe manis hanya 
memerlukan pengupasan dan pemasakan untuk mengurangi kadar 
sianida ke tingkat nontoksik. 

3. Pucuk Bambu (Rebung)

Racun alami pada pucuk bambu termasuk dalam golongan glikosida 
sianogenik. Untuk mencegah keracunan akibat mengonsumsi pucuk 
bambu, maka sebaiknya pucuk bambu yang akan dimasak terlebih 
dahulu dibuang daun terluarnya, diiris tipis, lalu direbus dalam air 
mendidih dengan penambahan sedikit garam selama 8–10 menit. Gejala 
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keracunannya mirip dengan gejala keracunan singkong, antara lain 
meliputi penyempitan kerongkongan, mual, muntah, dan sakit kepala. 

4. Biji Buah-buahan

Contoh biji buah-buahan yang mengandung racun glikosida sianogenik 
adalah apel, aprikot, pir, plum, ceri, dan peach. Walaupun bijinya 
mengandung racun, tetapi daging buahnya tidak beracun. Secara 
normal, kehadiran glikosida sianogenik itu sendiri tidak membahayakan. 
Namun, ketika biji segar buah-buahan tersebut terkunyah, maka zat 
tersebut dapat berubah menjadi hidrogen sianida, yang bersifat racun. 

Gejala keracunannya mirip dengan gejala keracunan singkong 
dan pucuk bambu. Dosis letal sianida berkisar antara 0,5–3,0 mg per 
kilogram berat badan. Sebaiknya tidak dibiasakan mengonsumsi biji 
dari buah-buahan tersebut di atas. Bila anak-anak menelan sejumlah 
kecil saja biji buah-buahan tersebut, maka dapat timbul kesakitan akibat 
keracunan dan pada sejumlah kasus dapat berakibat fatal. 

5. Tomat Hijau

Tomat mengandung racun alami yang termasuk golongan glycoalkaloid. 
Racun ini menyebabkan tomat hijau berasa pahit saat dikonsumsi. 
Untuk mencegah terjadinya keracunan, sebaiknya tidak mengonsumsi 
tomat hijau dan jangan pernah mengonsumsi daun dan batang tanaman 
tomat. 

6. Parsnip (Semacam Wortel) 

Parsnip mengandung racun alami yang disebut furokumarin 
(furocoumarin). Senyawa ini dihasilkan sebagai salah satu cara tanaman 
mempertahankan diri dari hama serangga. Kadar racun tertinggi 
biasanya terdapat pada kulit atau lapisan permukaan tanaman atau di 
sekitar area yang terluka. Racun tersebut antara lain dapat menyebabkan 
sakit perut dan nyeri pada kulit jika terkena sinar matahari. 

Kadar racun dapat berkurang karena proses pemanggangan atau 
perebusan. Lebih baik bila sebelum dimasak, parsnip dikupas terlebih 
dahulu. Lihat Gambar 59.
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Gambar 59. Parsnip
Sumber: https://www.google.com/search?q=Parsnip

7. Seledri

Seledri mengandung senyawa psoralen, yang termasuk ke dalam 
golongan kumarin. Senyawa ini dapat menimbulkan sensitivitas pada 
kulit jika terkena sinar matahari. Untuk menghindari efek toksik 
psoralen, sebaiknya hindari terlalu banyak mengonsumsi seledri 
mentah, dan akan lebih aman jika seledri dimasak sebelum dikonsumsi 
karena psoralen dapat terurai melalui proses pemasakan. 

8. Zucchini (Semacam Ketimun)

Zucchini mengandung racun alami yang disebut kukurbitasin 
(cucurbitacin). Racun ini menyebabkan zucchini terasa pahit. Namun, 
zucchini yang telah dibudidayakan (bukan wild type) jarang yang terasa 
pahit. Pembudidayaan zucchini ini telah mengalami perkawinan silang 
dari parental yang terpilih untuk tidak memunculkan rasa pahit pada 
genetik pewarisan sifat pada anakannya.

Gejala keracunan zucchini meliputi muntah, kram perut, diare, dan 
pingsan. Sebaiknya hindari mengonsumsi zucchini yang berbau tajam 
dan berasa pahit. Lihat Gambar 60.
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Gambar 60. Zucchini
Sumber: https://www.jessicagavin.com/wp-content

9 . Bayam 

Asam oksalat secara alami terkandung dalam kebanyakan tumbuhan, 
termasuk bayam. Namun, karena asam oksalat dapat mengikat nutrien 
yang penting bagi tubuh, maka konsumsi makanan yang banyak 
mengandung asam oksalat dalam jumlah besar dapat mengakibatkan 
defisiensi nutrien, terutama kalsium. 

Asam oksalat merupakan asam kuat sehingga dapat mengiritasi 
saluran pencernaan, terutama lambung. Asam oksalat juga berperan 
dalam pembentukan batu ginjal. Untuk menghindari pengaruh buruk 
akibat asam oksalat, sebaiknya kita tidak mengonsumsi makanan yang 
mengandung senyawa ini terlalu banyak.

E. Allelopati

Allelopati berasal dari bahasa Yunani, yaitu allelon yang berarti “satu 
sama lain” dan pathos yang berarti “menderita”. Allelopati didefinisikan 
sebagai suatu fenomena alam di mana suatu organisme memproduksi 
dan mengeluarkan suatu senyawa biomolekul (disebut alelokimia) ke 
lingkungan dan senyawa tersebut memengaruhi perkembangan dan 
pertumbuhan organisme lain di sekitarnya. 

Sebagian allelopati terjadi pada tumbuhan dan dapat mengakibatkan 
tumbuhan di sekitar penghasil allelopati tidak dapat tumbuh atau 
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mati, contoh tanaman allelopati adalah ekkaliptus (eucalyptus spp). 
Hal ini dilakukan untuk memenangkan kompetisi nutrisi dengan 
tanaman lain yang berbeda jenis/spesies. Oleh karena itu, allelopati 
dapat diaplikasikan sebagai pembasmi gulma sehingga mengurangi 
penggunaan herbisida sintetik yang berbahaya bagi lingkungan. Contoh 
allelopati di dalam ekosistem perairan adalah beberapa dinoflagelata 
dapat menghasilkan senyawa alelokimia yang merugikan fitoplankton, 
ikan, dan binatang laut lainnya (Rizvi dan Rizvi, 1992). Fenomena 
allelopati ini dapat diperhatikan pada Gambar 61.

Gambar 61. Peristiwa Allelopati
Sumber: https://www.generasibiologi.com/2018/

Pada Gambar 61 terlihat bagaimana suatu tanaman menghasilkan 
allelopati dari organ daun dan perakaran. Akibatnya, tumbuhan lain 
tidak bisa hidup dan berkembang pada jarak dekat, sampai pada batas 
pengaruh allelopati itu dapat ditoleransi oleh tumbuhan lain. 

Reaksi allelopati telah dikemukakan oleh Bapak Botani, 
Theophrastus, sejak tahun 300 SM. Dia menuliskan tentang buncis 
yang dapat membunuh populasi gulma di sekitarnya. Pada tahun 1 
setelah Masehi, seorang cendikiawan dan naturalis Roma bernama Gaius 
Plinius Secundus menuliskan tentang bagaiman buncis dan jelai dapat 
berefek “menghanguskan” ladang. Selain itu, dia juga mengemukakan 
bahwa pohon walnut bersifat toksik (beracun) terhadap tumbuhan lain. 
Tetapi karena iklim ilmiah saat itu belum cukup untuk menjelaskan hal 
demikian, maka sesaat hal itu menjadi sebuah hipotesis.

Selanjutnya pada tahun 1832, Augustin Pyramus De Candolle, 
seorang ahli botani dan naturalis mengemukakan bahwa tanah dapat 
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menderita “sakit” kemungkinan diakibatkan oleh senyawa kimia yang 
dikeluarkan oleh tanaman. Penemuan mengenai allelopati makin jelas 
ketika pada tahun 1907-1909, dua orang ilmuwan bernama Schreiner 
dan Reed berhasil mengisolasi senyawa fitotoksik kimia dari tanaman 
dan tanah. 

Konsep mengenai allelopati dikemukakan akhirnya baru pada tahun 
1937 oleh Hans Molisch, seorang ahli fisiologi tanaman asal Austria. 
Allelopati pada tanaman dikonseptualkan di mana tumbuhan dapat 
menghasilkan senyawa allelokimia yang merupakan metabolit sekunder 
di bagian akar, rizoma, daun, serbuk sari, bunga, batang, dan biji. Fungsi 
dari senyawa alelokimia tersebut belum diketahui secara pasti, namun 
beberapa senyawa tersebut dapat berfungsi sebagai pertahanan terhadap 
herbivora dan patogen tanaman. 

Tanaman yang rentan terhadap senyawa alelokimia dari tanaman 
lainnya dapat mengalami gangguan pada proses perkecambahan, 
pertumbuhan, serta perkembangannya. Perubahan morfologis yang 
sering terjadi akibat paparan senyawa alelokimia adalah perlambatan 
atau penghambatan perkecambahan biji, perpanjangan koleoptil, 
radikula, tunas, dan akar. 

Indikasi terjadinya fenomena allelopati dapat terlihat melalui 
beberapa bentuk, di antaranya adalah autotoksisitas, efek residu, dan 
penghambatan gulma. Autotoksisitas terjadi bila allelopati terjadi 
di antara individu dalam satu spesies yang sama, contohnya spesies 
medicago sativa (alfalfa), trifolium spp (semanggi), dan asparagus officinalis 
(asparagus). 

Hal ini diperkirakan menjadi salah satu penyebab pertumbuhan 
tanaman yang tidak sama pada tahun-tahun berikutnya dalam pertanian. 
Salah satu bentuk allelopati tanaman lainnya adalah residu dari beberapa 
tanaman diketahui dapat mengurangi perkecambahan gulma. Beberapa 
tanaman yang dapat menghambat pertumbuhan gulma melalui proses 
allelopati adalah avena fatua (haver), E. repens (semacam rumput), cirsium 
arvense, dan stellaria media. 

Marianne dan Strandberg (2000) melaporkan beberapa contoh 
tanaman yang dapat melakukan allelopati yang disajikan pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Tanaman yang Mengeluarkan Allelopati dan Dampaknya

Jenis 
tanaman

Dampak Foto 

Mimba 
(azadirachta 
indica) dan 
eukaliptus 

Menghambat tanaman yang tumbuh 
dalam jarak 5 meter.

Mangga 
Bubuk daun mangga kering dapat 
menghambat pertumbuhan teki 
ladang sepenuhnya. 

Brokoli 

Residu brokoli dapat mencegah 
fungi verticillium penyebab penyakit 
layu pada beberapa tanaman sayur, 
contohnya kembang kol dan brokoli 
sendiri. 

Gandum 
dan gandum 
hitam 

Penekanan pertumbuhan gulma 
apabila gandum tersebut digunakan 
sebagai tanaman pelindung atau 
mulsa. 
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Jenis 
tanaman

Dampak Foto 

Lantana atau 
Saliara 

Akar dan tunas tanaman ini dapat 
mengurangi perkecambahan gulma 
anggur dan gulma lainnya. 

Golongan 
Leucaena, 
contohnya 
lamtoro 

Tanaman leucaena yang ditanam 
secara bersilangan dengan tanaman 
pangan di dalam sistem tumpang 
sari dapat mengurangi hasil 
panen gandum dan kunir, namun 
meningkatkan hasil panen jagung 
dan padi. 

Sumber: Marianne and Strandberg, 2000

1. Allelopati pada Hewan

Di samping pada tumbuhan, allelopati juga terjadi pada hewan. 
Penelitian mengenai allelopati pada hewan dipelopori oleh Porter 
dan Targett (1988) yang meneliti tentang allelopati pada spons atau 
hewan porifera. Mereka mempelajari bahwa kontak spons plakortis 
halichondroides dapat menyebabkan nekrosis pada koral agaricia lamarcki. 
Salah satu contoh lainnya adalah spons dari golongan dysidea sp. dapat 
memengaruhi pertumbuhan spons cacospongia sp. yang berlebihan dan 
menyebabkan nekrosis. 

2. Allelopati pada Makhluk Hidup Lainnya

Fitoplankton di lingkungan perairan merupakan salah satu golongan 
makhluk hidup yang diketahui dapat mengakibatkan allelopati. Spesies 
yang sebagian besar memproduksinya adalah dinoflagellata, flagellata, 
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atau sianobakteri. Jumlah senyawa alelokimia yang diproduksi di bawah 
lingkungan yang kekurangan unsur nitrogen (N) dan fosfor (P), relatif 
lebih tinggi dibandingkan lingkungan yang memiliki unsur N dan P 
yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa selain sebagai mekanisme 
pertahanan diri, allelopati merupakan cara untuk berkompetisi 
memperoleh nutrisi atau makanan.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



305

A. Studi dan Riset

Studi dan riset dalam suatu kegiatan pengembangan ilmu, sebenarnya 
seiring dan terintegrasi. Ketika suatu kegiatan riset atau penelitian 
dilakukan pada saat yang bersamaan telah dilakukan pula studi di 
dalamnya, dan sebaliknya. 

1. Apa itu Studi dan Riset Toksikologi Lingkungan?

Kata “studi” dan “riset” merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, 
yaitu “study” dan “research”. Merujuk pada Oxford Dictionary (2020) 
study didefinisikan dalam 2 (dua) arti yaitu:

(1) The devotion of time and attention to gaining knowledge of an academic 
subject, especially by means of books. 

(2) A detailed investigation and analysis of a subject or situation.

 Sedangkan research adalah: The systematic investigation into and 
study of materials and sources in order to establish facts and reach new 
conclusions. 

Apabila diartikan, maka “studi” adalah: 

(1) Pengabdian waktu dan perhatian untuk mendapatkan 
pengetahuan tentang subjek akademik, terutama melalui buku.

(2) Penyelidikan terperinci dan tindakan analisis terhadap suatu 
subjek (ilmu pengetahuan) atau situasi.

STUDI DAN RISET TOKSIKOLOGI 
LINGKUNGAN

BAB

11
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Sementara “riset” adalah: 

Penyelidikan sistematis yang mendalam dan mempelajari bahan dan 
sumber untuk membangun fakta dan mencapai kesimpulan baru.

Dengan demikian, studi toksikologi lingkungan lebih kepada 
telaah atau kajian terhadap ilmu toksikologi lingkungan itu sendiri 
secara ontologis. Bisa melalui literatur dan diskusi atau seminar terkait. 
Yang kedua adalah kegiatan penyelidikan dan menganalisis toksikologi 
lingkungan sebagai subjek yang muncul pada suatu situasi atau menjadi 
fenomena. 

Sedangkan dalam riset toksikologi lingkungan, maka kegiatan 
spesifiknya terletak pada hasil yang menjadi tujuan riset dilakukan. 
Di mana hasil dari suatu riset toksikologi lingkungan itu berupa 
penjelasan secara faktual terhadap suatu fenomena di bidang toksin 
pada lingkungan dan mendapatkan kesimpulan yang baru. 

Kendatipun dalam bidang toksikologi lingkungan, kegiatan studi 
dan riset itu dilakukan sering bersamaan dan terintegrasi, tetapi secara 
detail dapat kita bedakan satu sama lain secara prinsipil. Selanjutnya 
penjabaran masing-masing akan disajikan pada Subbab B dan C.

2. Kenapa Studi dan Riset itu Penting?

Dalam keilmuan yang bersandar pada empirisme dan berpikir kritis, 
maka suatu studi dan riset lahir pun dari adanya kemampuan berpikir 
kritis. Diawali dengan adanya suatu “fenomena” lalu muncul sense 
of knowledge untuk ingin tahu lebih jauh. Rasa ingin tahu lebih jauh, 
selanjutnya mengikuti langkah ilmiah untuk mendapatkan suatu teori, 
atau hukum atau sesuatu yang baru yang dapat menjelaskan fenomena 
tadi.

Tujuan dari studi dan riset secara hakiki keilmuan adalah sesuai 
dengan tujuan ilmu itu sendiri untuk menjelaskan tentang (1) apa; (2) 
bagaimana; dan (3) untuk apa. Dengan adanya studi dan riset dalam 
toksikologi lingkungan, maka dengan sendirinya berkembang pula lah 
konsep ilmu toksikologi lingkungan itu baik secara ontologis maupun 
epistomologis dan aksiologis. 
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Ontologis secara sederhana dapat diartikan sebagai jawaban atas 
pertanyaan “apakah realitas ?” maksudnya, apa betul yang ada di dalam 
fenomena itu? Secara luas, dari hasil studi dan riset yang dilakukan 
berdasarkan fakta dari fenomena akan mengembangkan realitas 
toksikologi lingkungan itu sendiri.

Selain itu, studi dan riset yang dilakukan juga memungkinkan 
munculnya cara-cara atau pilihan metode terbarukan yang mampu 
mengungkap suatu kebenaran realitas terkait dengan toksikologi 
lingkungan itu. Tentu saja dengan melibatkan banyak ilmu lainnya 
yang digunakan sebagai alat untuk menuju pada kesimpulan akhir hasil 
dari studi dan riset. Dalam hal ini, telah terjadi pula pengembangan 
dalam toksikologi lingkungan secara epistomologi. Epistomologi secara 
sederhana dapat dipahami sebagai jawaban atas pertanyaan “bagaimana 
mendapatkan realitas?”.

Jelas dalam hal ini, metode dan instrumen ilmu yang digunakan 
untuk menjelaskan suatu fenomena akan berkembang dengan adanya 
studi dan riset. Studi dan riset itupun dengan sendirinya akan 
mengembangkan pula toksikologi lingkungan sebagai satu disiplin ilmu. 
Dalam hal ini pengembangan terjadi dari metodologi.

Hasil dari suatu studi dan riset terhadap suatu fenomena pada 
lingkungan terkait dengan toksin, selanjutnya akan menghasilkan suatu 
simpulan, saran dan rekomendasi. Rekomendasi ini adalah menjawab 
pertanyaan “untuk apa realitas itu?”. Dengan kata lain, hasil dari studi 
dan riset, akan memberikan suatu pandangan baru dalam hal untuk 
meningkatkan kesejahteraan hidup manusia terkait persoalan toksin 
pada lingkungan hidup. Dalam hal ini, hasil yang dimaksud terutama 
adalah hasil dari sebuah riset apabila dibandingkan dengan hasil sebuah 
studi.

B. Studi Toksikologi Lingkungan

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pada Subbab A bahwa 
pada studi toksikologi lingkungan, lebih kepada bertujuan untuk 
mendapatkan pengetahuan tentang toksikologi lingkungan itu sendiri 
secara ontologis. Kegiatan ini dilakukan terutama melalui buku dan 
jurnal yang menjadi referensi. Selanjutnya, studi toksikologi lingkungan 
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juga bisa jadi merupakan proses penyelidikan terperinci dan analisis 
terhadap bidang toksikologi lingkungan itu, berdasar pada fenomena 
atau situasi yang terjadi secara fakta.

Beranjak dari konsep di atas, maka dalam studi toksikologi 
lingkungan hal yang utama diketahui adalah bagaimana toksikologi 
lingkungan sebagai ilmu terbentuk. Sehingga dengan pemahaman 
yang berakar dari itu, akan mudah melakukan penyelidikan di bidang 
yang terkait untuk menjawab pertanyaan disiplin ilmu apa saja 
yang dibutuhkan, apa kontribusi kelimuan itu terhadap toksikologi 
lingkungan dan apa hasil analisis dari berbagai disiplin ilmu itu 
dalam menjelaskan suatu fenomena keberadaan toksin di lingkungan. 
Perhatikan Gambar 62.

Gambar 62. Studi Keilmuan Toksikologi Lingkungan
Sumber: Hasil Studi ID – YHD, 2020

Keterangan Gambar

3 Panah di Sisi Kiri

Pada sisi kiri gambar terlihat 3 panah secara hierarkis. Arah panah 
menjelaskan jenis ilmu. Terlihat pada anak panah di bawah, bertuliskan 
pure science (ilmu murni) yang menunjuk pada ilmu-ilmu biologi, kimia, 
biokimia, ekologi dan sosial. Hal ini mengartikan bahwa disiplin iImu 
yang dimaksud adalah ilmu murni.
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Selanjutnya, panah di tengah juga sama dengan panah di bawah, 
yang berarti ilmu toksikologi lingkungan dan ilmu lingkungan adalah 
sebagai ilmu murni. Pada panah atas terlihat panah bertuliskan applied 
science (ilmu terapan). Arah panah menunjuk pada ilmu kedokteran, 
dan lain sebagainya, serta teknik lingkungan dan lain sebagainya. Hal 
ini mengartikan bahwa kedokteran dan ilmu lingkungan merupakan 
ilmu terapan.

Lingkaran di Sisi Tengah dan Lingkaran Kecil di Bawah 

Kita mulai dari lingkaran besar di bagian tengah. Terlihat bahwa ilmu 
toksikologi dalam satu lingkaran membentuk irisan dengan ilmu 
lingkungan. Irisan inilah yang menjadi toksikologi lingkungan yang 
ditunjukkan dengan panah ke atas menunjuk lingkaran bertuliskan 
toksikologi lingkungan yang menjadi disiplin ilmu baru, yang 
merupakan sintesa dari ilmu toksikologi dengan ilmu lingkungan. 
Artinya, keberadaan toksin dan toksisitas pada lingkungan hidup 
dipelajari dengan disiplin ilmu tersendiri yaitu toksikologi lingkungan. 

Lingkaran-lingkaran kecil di bawah lingkaran besar adalah 
menunjukkan ilmu murni yang menjadi penyusun atau basic ilmu 
dari ilmu toksikologi dan ilmu lingkungan, di mana keduanya telah 
membentuk toksikologi lingkungan. Terlihat biologi dan kimia sebagai 
ilmu penyusun ilmu toksikologi, selanjutnya biologi dan kimia ini 
membentuk pula biokimia. Biokimia menjadi salah satu ilmu basic untuk 
toksikologi lingkungan. Demikian juga ilmu sosial dan ilmu ekologi 
yang menyusun ilmu lingkungan. Garis putus-putus dari biologi ke 
ekologi, mengartikan bahwa cabang biologi salah satunya adalah ekologi. 
Sedangkan garis putus-putus antara ekologi dan sosial, mengartikan 
bahwa kedua ilmu ini secara sinergis menyusun secara struktur ilmu 
lingkungan.

Kotak di Sisi Kanan

Kotak sisi kanan bertuliskan multidisiplin mengartikan bahwa ilmu 
toksikologi dan ilmu lingkungan merupakan sebuah ilmu yang 
multidisiplin. Begitu juga dengan ilmu yang lain pada Gambar 62 seperti 
kedokteran dan teknik lingkungan.
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Kotak di Atas dan Panah A dan B

Dua kotak di atas bertuliskan rumpun ilmu kesehatan dan rumpun 
ilmu lingkungan. Kedua kotak memiliki panah yang menunjuk pada 
toksikologi lingkungan. Hal ini mengartikan bahwa pada rumpun ilmu-
ilmu kesehatan dan ilmu lingkungan, toksikologi lingkungan merupakan 
salah satu disiplin ilmu yang menjadi bahan kajian atau dipelajari. 

Perbedaan antara orientasi dan substansi ilmu-ilmu kesehatan 
(simbol panah A) dengan ilmu lingkungan (simbol B) dalam menelaah 
toksikologi lingkungan terletak pada fokus kajian, di mana pada 
A, lebih pada jenis toksin dan efek kimia terhadap manusia serta 
langkah pengobatan. Sedangkan pada B lebih kepada proses sumber 
toksin bergerak di dalam lingkungan hidup dan bagaimana langkah 
pengendaliannya. 

Di bawah kotak bertuliskan rumpun ilmu kesehatan tertulis 
kedokteran, sedangkan di bawah rumpun ilmu kesehatan tertulis teknik 
lingkungan. Hal ini mengartikan bahwa masing-masing rumpun ilmu 
memiliki ilmu terapan yang spesialisasi membidangi objek materilnya. Di 
mana pada ilmu kedokteran objek ilmu adalah manusia, sedangkan pada 
teknik lingkungan yang menjadi objek ilmunya adalah lingkungan hidup.

Dengan demikian, apabila ada studi terkait toksin, toksisitas pada 
lingkungan hidup, maka itu menjadi suatu studi juga bagi ranah disiplin 
toksikologi lingkungan. Selanjutnya, apabila suatu studi dilakukan 
di bidang ilmu lain pun, selagi secara objek formil berkaitan dengan 
toksikologi lingkungan sebagaimana yang ada pada gambar, maka studi 
tersebut sekaligus akan menambah khazanah keilmuan pada toksikologi 
lingkungan.

C. Riset Toksikologi Lingkungan

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya ada Subbab A bahwa 
riset berarti suatu penyelidikan yang sistematis dan mendalam serta 
mempelajari materi dan sumber yang ada pada lingkungan hidup, 
yang bersifat toksin guna membangun fakta dan mencapai kesimpulan 
baru. Dalam hal ini, terlihat bahwa pada riset akan lebih melibatkan 
kemungkinan banyak disiplin ilmu dan metodologinya yang akan 
menuntaskan suatu riset.
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Riset toksikologi yang sedang dibahas sekarang, pada literatur 
lain bisa disebut juga dengan penelitian toksikologi. Sebagaimana 
yang pernah dtulis oleh Rosmini dalam Soemirat dan Ariesyadi (2003) 
bahwa pada penelitian toksikologi diperlukan suatu pendekatan 
yang memperkirakan efek potensial dari senyawa-senyawa terhadap 
lingkungan. Baik itu yang berhubungan dengan organisasi target 
(spesies, populasi, ekosistem atau populasi) maupun jenis akhirnya 
apakah itu mortalitas, respons kronis ataupun kerusakan sistem 
reproduksi. 

Tentu saja hasil atau output dari penelitian yang dimaksud di atas 
adalah suatu fakta baru yang menjelaskan suatu gejala toksin pada 
lingkungan. Hasil yang diharapkan pun adalah suatu kesimpulan 
baru yang bisa digunakan untuk pengembangan ke dalam tataran 
implementasi untuk meminimalisasi atau mengeliminir keberadaan 
toksisitas dari senyawa tersebut. Inilah riset toksikologi lingkungan 
tersebut.

1. Metodologi Riset Toksikologi Lingkungan

Dalam riset toksikologi lingkungan yang terkait dengan pemantauan 
atau mengkaji, menyelidiki pergerakan toksin dalam lingkungan, 
Calamari (1996) mengemukakan bahwa diperlukan penyelarasan 
antara kondisi nyata yang ada di alam secara ekologis dengan tingkat 
kemudahan prosedur uji dan presentasi hasil. Hal ini merupakan salah 
satu gagasan dalam suatu riset toksikologi lingkungan. Ideal atau 
tidaknya, tetapi sebelum ada metodologi yang terbarukan, tentu sampai 
hari ini, metode inilah sebagai pilihan metodologi dalam toksikologi 
lingkungan. 

Dengan adanya metode yang dikemukakan oleh Calamari (1996) 
sebenarnya memberikan beberapa peluang untuk memilih alternatif 
penelitian mulai dari yang paling mudah sampai pada tingkat yang 
sulit. Tentu hal ini berhubungan dengan akurasi hasil yang didapatkan. 

Selain memilih dan menentukan metode yang mudah didasarkan 
atas tujuan yang hendak dicapai, juga berhubungan atau ditentukan 
oleh objek yang akan diteliti atau subjek dari riset itu sendiri. Untuk 
satu jenis situasi misalnya bisa dilakukan dengan metode sederhana, 
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maka tidak perlu memilih metode yang sulit. Secara skematis, gagasan 
ini disajikan pada Gambar 63.

Gambar 63. Hubungan Kemudahan Riset dengan Kenyataan Ekologis
Sumber: Hasil Kajian Literature Dewata I dan Danhas, Y.  2020

Pada gambar di atas terlihat bahwa terdapat beberapa alternatif 
untuk penelitian yang representatif dari kenyataan alamiah atau situasi 
ekologis di alam. Misalnya terlihat pada gambar tes monospesifik pada 
lingkaran paling atas. Cara tes ini misalnya dengan menggunakan ikan 
pada lingkungan air yang statis. Hal ini akan menghasilkan tingkat 
kesesuaian dengan kenyataan ekologis yang rendah. Karena ikan yang 
hidup pada air di alam akan sangat berbeda dengan air yang dikondisikan 
dalam penelitian tes monospesifik ini.

Sampai pada tingkat yang paling representatif menggambarkan 
kenyataan ekologis adalah penelitian lapangan yang pada gambar tertulis 
riset lapangan. Tentu penelitian ini selaras dengan kenyataan ekologis, 
tetapi tidak mudah untuk dilakukan. 

Atau tak tertutup kemungkinan dilakukan riset secara berjenjang. 
Diimulai dari tahap awal dengan tes monospesifik. Selanjutnya diikuti 
dengan tes pada komunitas sampai pada lingkungan yang terkontrol. 
Bahkan jika memungkinkan, riset dilanjutkan pada riset lapangan untuk 



BAB 11|| Studi dan Riset Toksikologi Lingkungan 313

memvalidasi hasil yang telah didapat atau memungkinkan adanya 
perubahan dari hasil yang telah didapat pada metode sebelumnya. 
Dengan sendirinya, riset ini telah memberikan banyak kesimpulan dari 
setiap metode yang telah dilakukan.

Demikianlah pentingnya riset dalam toksikologi lingkungan dalam 
hal pengembangan ilmu dan berharap pada tujuan filosofis ilmu untuk 
meningkatkan kesejahteraan manusia. Senantiasa hal itu dilakukan 
sepanjang waktu sehingga toksikologi tetap berkembang seiring waktu 
pula dan beriiringan dengan variasi permasalahan lingkungan hidup.

Sebenarnya masing-masing jenis metode dalam riset toksikologi 
lingkungan yang dijelaskan pada Gambar 63 memilki kelebihan dan 
kelemahan. Deskripsi tentang kelebihan dan kelemahan ini disajikan 
pada Tabel 8. 

Tabel 8 Analisis Metode dalam Riset Toksikologi Lingkungan

 
Tes 

Monospesifik
Tes Komunitas

Ekosistem 
Terkontrol

Riset Lapangan

Kemudahan + + - - -

Reproduksibilitas + + - - -

Fleksibilitas + + + - -

Kandungan 
Infromasi

+ - + - + - + -

Kemungkinan 
Interpretasi

+ + + - + 

Perkiraan Nilai + - + - + - + -

Sumber: Kajian Teori, 2020

Keterangan : + : elemen positif, - : elemen negatif, + - : intermediet. 

Pada Tabel 8 dapat dicermati bahwa pada dasarnya suatu metode 
tidak bisa dikatakan lebih baik dari metode yang lain. Akan tetapi, satu 
metode akan menentukan efektivitas dan efisiensi apabila serasi dengan 
tujuan riset serta objek penelitian yang akan diteliti. Jika satu metode 
telah bisa mewakili hasil dari riset maka tak perlu melakukan metode 
yang lain atau melakukan metode keseluruhan.

Namun, ada kalanya suatu fenomena toksikologi lingkungan 
harus menghendaki suatu studi dan riset di lapangan. Artinya 
tidak bisa ditentukan atau direpresentasikan secara sederhana dan 
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kemudahan menurut metode yang ada. Hal ini bisa terjadi pada suatu 
kasus pencemaran lingkungan di sebuah perairan. Tidak mungkin 
diidentifikasi fakta yang ada kalau tidak dilakukan riset ke lapangan. 

Dalam hal di atas, maka studi toksikologi dilakukan seiring dengan 
riset lapangan. Untuk memulai suatu riset dipersiapkan beberapa ahli 
yang akan terlibat. Dalam hal ini telah dilakukan analisis keilmuan dalam 
toksikologi lingkungan. Sekaligus telah ditentukan orang yang akan 
terlibat serta menguasai metodologi terkait bidangnya masing-masing. 

Selanjutnya tim riset mulai bergerak dan bekerja menurut time 
schedule dan ranah masing-masing. Time schedule dan metodologi umum, 
ditentukan oleh ketua peneliti. Ketua peneliti secara umum menguasai 
garis besar masing-masing metodologi pada ilmu yang terkait. Makanya 
pengalaman seorang ketua peneliti menentukan efektivitas di lapangan. 

 Gambar 64. Riset Lapangan dalam Kasus Pencemaran Air yang Dipimpin 
oleh Penulis 

Sumber: Dewata, I.  2020

Pada Gambar 64 terlihat tim riset melakukan pemantauan pada 
lokasi sasaran. Lokasi sasaran adalah di titik introduksi polutan masuk 
ke dalam lingkungan. Terlihat tim peneliti sedang berada pada titik 
outlet dari IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah). 

2. Objek Riset Toksikologi Lingkungan

Pada praktisnya semua riset toksikologi lingkungan tak akan beralih 
dari 3 (tiga) komponen yaitu: 
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a. Toksin (polutan atau xenobiotik)
 Dalam hal ini yang akan ditentukan pertama kali adalah tingkat 

toksisitas senyawa. Kemudian identifikasi sumber dan jumlah, 
karakterisasi secara fisik dan kimia. 

b. Transpor dan/atau Transformasi di Lingkungan
 Dalam hal ini perlu dilakukan riset lapangan. Tujuannya untuk 

melihat proses ekokinetika yang terjadi secara alamiah. Walaupun 
setelah diidentifikasi dilakukan pada ekosistem terkontrol.

c. Efek pada manusia
 Dalam hal ini diperlukan suatu fakta yang terjadi di lapangan. 

Selanjutnya dilakukan diagnosis terhadap manusia yang menerima 
akibat toksisitas tersebut. Tentu saja dengan beberapa variabel yang 
terkait dengan faktor yang menentukan toksisitas dan efek biologis.

Dari 3 hal di atas, dapat kita pahami bahwa dalam tata laksana 
suatu riset toksikologi lingkungan memerlukan disiplin ilmu yang lebih 
dari 2 atau 3 bahkan lebih untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat 
dan sesuai dengan tujuan.

3. Metode Pengujian Toksisitas

Terkait tentang pengujian toksisitas ini, secara lengkap dibahas pada 
Bab V Toksisitas. Tetapi dalam hal ini kita akan membagi jenis metode 
pengujian terhadap toksisitas ini. Tak berbeda dengan metode ilmiah 
yang lain, maka dalam toksikologi lingkungan pun terdapa 2 cara dalam 
pelaksanaan uji toksisitas, yaitu cara kualitatif dan kuantitatif. Masing-
masing juga memiliki alasan yang spesifik untuk dipilih. 

a. Uji Kualitatif

Uji kualitatif biasanya untuk suatu gejala yang bersifat subjektif. 
Langkah ini dipilih, karena bisa saja terjadi gejala yang tidak spesifik 
dari suatu dampak keracunan. Dalam bahasa medis sebelum didapat 
gejala yang khas atau pathognomonic maka sering gejala yang ditimbulkan 
itu masih bersifat hipotesis yang bersifat kualitatif, seperti rasa mual, 
pusing dan lain sebagainya.

Sebagai contoh dan pedoman dalam hal uji kualitatif ini, telah 
dikemukakan oleh Waldbott (1973) sebelumnya dan masih digunakan 
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sampai hari ini karena masih demikian adanya fakta di lapangan. Secara 
tabulasi disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9 Gejala Keracunan Berdasarkan Penyebabnya

No. Gejala Kualitatif Penyebabnya

1. Fibrosis SiO2, Fe, Asbes, CO, Co, C

2. Granuloma Be, Bakteri, Fungi

3. Deman Mn, Zn, Co, Pb

4. Alergi Ni, Cr, TDI, bahan organik lainnya

5. Asfiksia CO, H2S, CO2, SO2, NH3, CH4

6. Mutagenesis Radiasi pengion, benzena dan metil Hg

7. Karsiongenesis Aminodifenill, asbes, benzidine, viniklorida

8. Teratogenesis As, F, metil Hg, TEL, Benzena

9. Keracunan sistemik Pb, Cd, Hg, F,Va, P, Bo, Ti, TEL

Sumber: Waldbott (1973)

Keterangan: 
Racun sistemik ini disebut juga dengan racun ekonomik, yaitu racun yang sengaja 
dibuat untuk maksud meningkatkan perekonomian seperti pestisida.

b. Uji Kuantitatif

Langkah sebelum melakukan uji kuantitatif adalah menentukan 
terlebih dahulu senyawa yang menjadi xenobiotiknya, atau senyawa 
yang menjadi polutan pada lingkungan. Dengan diketahuinya bahan 
atau materi dari yang akan diuji itu, selanjutnya dapat diketahui sifat 
fisika kimianya, berupa sifat kelarutan, mudah tidaknya menguap, dan 
lain sebagainya.

Dengan diketahuinya bahan yang akan diuji toksisitasnya 
berdasarkan sifat fisik dan kimia, maka estimasi paparannya pun 
sudah bisa diketahui. Setelah diketahui paparannya, maka segera dapat 
ditentukan pula hewan yang akan dijadikan sebagai media uji coba. 
Misalnya apabila zat itu mudah menguap maka paparan berarti terjadi 
di udara. Dengan sendirinya hewan ujinya adalah burung. 

Uji kuantitatif ini bisa dilakukan dengan uji pada hewan di 
laboratorium dan juga bisa diuji secara epidemiologinya di lapangan. 
Tujuannya adalah untuk menentukan batas aman keberadaan zat ini di 
lingkungan. Dalam ilmu lingkungan pada aspek PPLH (Perlindungan 
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dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) hal ini dikenal dengan baku mutu 
lingkungan. Artinya, menentukan ambang batas standar keberadaan 
zat pada lingkungan bisa dikatakan bebas polusi haruslah berdasarkan 
uji kuantitatif terlebih dahulu. Ambang batas ini adalah kemampuan 
lingkungan dalam mentoleransi jumlah suatu zat sehingga tidak 
mengakibatkan efek negatif pada manusia.

Begitu juga dalam studi lingkungan hidup lain dalam kaitannya 
dengan PPLH. Adanya AMDAL (Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang tetap 
bertumpu pada studi dan riset. Artinya substansi isi telah berangkat 
dari hasil kajian dan metodologi yang akurat. 

Dari hasil pengalaman penulis selama aktif menjadi narasumber 
pelatihan AMDAL dan KLHS, diketahui bahwa kesulitan atau tahapan 
yang paling menentukan akurasi suatu dokumen, terletak pada 
metodologi yang akan digunakan di tiap bidang yang terkait. Metodologi 
tiap disiplin ilmu secara spesifik tidak lah sama. Sementara itu, dokumen 
AMDAL dan KLHS menampung ke semua bidang dan metodologi dalam 
satu rekomendasi akhir. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan ini harus 
selalu diselenggarakan di tiap tahun di berbagai provinsi di Indonesia.

Gambar 65. Pelatihan KLHS 
Sumber: Dewata, I.  2020
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Pelatihan KLHS merupakan salah satu cara untuk mengembangkan 
kemampuan lintas keilmuan dalam menghadapi persoalan lingkungan 
hidup yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Pesertanya adalah 
orang-orang dari berbagai disiplin ilmu. Dengan adanya pelatihan ini, 
maka tiap peserta akan memiliki persepsi yang sama dalam memandang 
persoalan lingkungan dan sekaligus menentukan di peran mana ia bisa 
ikut berkontribusi. 

Mutu dari sebuah dokumen KLHS adalah akurasi dan kedalaman 
hasil kajian. Dalam hal ini jelas metodologi menjadi penentu dari 
berbagai lintas disiplin ilmu. Selain itu, produk yang diharapkan dari 
sebuah KLHS adalah rekomendasi yang lahir dari hasil studi dan riset 
di lapangan.
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A. Pendahuluan

Melihat situasi saat ini dan dari masa lalu, dapat dipahami kiranya 
kecenderungan masa depan keberadaan limbah B3 di lingkungan hidup 
makin mendominasi. Tidak hanya akibat aktivitas industri, tetapi juga 
limbah domestik. Hal ini karena konsumsi di rumah tangga pun telah 
banyak mengandung bahan kimia. 

Akibat dari kecenderungan dan estimasi tersebut, dalam hal 
keilmuan maka toksikologi lingkungan diharapkan mampu menyongsong 
masa depan. Paling tidak mampu memberikan rekomendasi keilmuan 
dalam bentuk sinergisitas ke pihak dan ilmu lain yang mempunyai 
kapasitas dalam upaya PPLH.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pemodelan sederhana yang 
mendelineasikan peran toksikologi lingkungan ke depan terkait dengan 
fakta kecenderungan perubahan rona lingkungan. Yang dimaksud peran 
toksikologi lingkungan, adalah tugas dari para akademisi dan praktisi 
serta birokrasi yang terkait dengan toksikologi pada lingkungan. 

Gagasan ideal toksikologi lingkungan ke depan, dijabar dalam 
sebuah pemodelan sederhana yang memuat integrasi komponen yang 
meliputi (1) visi dan misi, tujuan serta sasaran; (2) kaitannya dengan 
rona lingkungan hidup; (3) tren aktivitas manusia; dan terakhir (4) 
dimensi yang diperlukan dari perspektif toksikologi industri. 

TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN 
DI MASA DEPAN

BAB

12
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B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi toksikologi tentu tak bergeser dari filosofis ilmu itu sendiri. Meliputi 
ontologi, epistomologi dan aksiologi. Visi harus memuat kondisi ideal 
yang ingin dicapai. Pencapaian kondisi ideal itu berdasarkan pada 
pengembangan toksikologi lingkungan, baik sebagai ilmu maupun 
sebagai terapan. 

1. Visi

“Terbentuknya kondisi lingkungan yang ideal bagi tatanan kehidupan 
umat manusia antar-generasi”.

Selanjutnya dari visi tersebut, dijabarlah menurut poin-poin misi. 
Dalam hal ini, misi adalah menjawab pertanyaan bagaimana cara 
mencapai visi tersebut.

2. Misi 

a.  Mengembangkan prinsip edukatif yang lebih kepada korelasi antara 
teori dan praktis di lapangan, baik di perguruan tinggi maupun di 
tingkat SLTA yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran.

b.  Mengembangkan studi dan riset yang berhubungan dengan situasi 
dan keberadaan toksik pada lingkungan.

c.  Mengembangkan dan melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana 
di bidang kajian dan riset terhadap segala sesuatu yang berhubungan 
dengan toksikologi lingkungan.

d.  Melengkapi regulasi dan supremasi hukum dalam hal antisipasi 
terjadinya perkembangan toksik pada lingkungan.

e.  Membentuk teamwork dan meningkatkan sinergisitas yang solid dari 
berbagai lini dalam memantau, mengevaluasi dan merekomendasi 
hal-hal yang terkait dengan keberadaan toksik pada lingkungan.

3. Tujuan

a. Terwujudnya kesadaran lingkungan (environment awareness) di setiap 
individu. 

b. Terwujudnya lingkungan yang sehat bebas toksin di mana manusia 
hidup.
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c. Mudahnya akses dalam hal studi dan riset toksikologi lingkungan.
d. Terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. 
e. Tersedianya ahli toksikologi lingkungan yang mampu meneliti, 

memprediksi, merekomendasi toksisitas pada lingkungan.

C. Rona Lingkungan yang Senantiasa Berubah

Rona lingkungan merupakan kondisi lingkungan pada saat ini. 
Maksudnya adalah suatu kondisi alam atau komponen-komponen 
lingkungan awal sebelum perencanaan dan pembangunan fisik 
dimulai. Rona lingkungan disebut pula sebagai environmental setting atau 
environmental baseline. 

Rona lingkungan merupakan istilah yang ada di dalam amdal. Di 
mana sebelum suatu kegiatan fisik dimulai, maka perlu digambarkan 
secara detail rona lingkungan yang ada. Tujuannya adalah untuk 
mengestimasi perubahan yang akan terjadi secara faktual apabila 
dilakukan suatu kegiatan proyek atau perubahan pada sistem lingkungan 
yang ada. 

Seiring dengan waktu berjalan, rona lingkungan akan selalu 
berubah pada suatu lingkungan hidup. Perubahan ini juga disertai 
dengan kenyataan akan dampak yang ditimbulkannya bagi manusia dan 
komponen lingkungan lainnya. Ini merupakan kenyataan.

Setiap perubahan rona lingkungan akan memberikan pengaruh 
pada keberadaan toksin di lingkungan hidup, terutama pada kegiatan 
proyek pada satu lingkungan hidup. Kendati amdal telah mendeteksi 
dan merekomendasikan beberapa hal, akan tetapi tentu saja peran 
toksikologi lingkungan akan makin diperlukan. 

Perubahan rona lingkungan yang merupakan konsekuensi erat 
kaitannya dengan tren aktivitas manusia yang hidup dalam lingkungan 
tersebut. Tidak hanya itu, tak jarang orang kota atau dari tempat lain 
melakukan “ekspansi” pada kawasan lain yang belum tersentuh oleh 
tangan-tangan manusia untuk kepentingan ekonomis belaka. Padahal, 
sebagaimana kita ketahui, lingkungan itu merupakan satu kesatuan 
yang dipahami sebagai suatu sistem. Di dalamnya terdapat interaksi 
yang kuat satu sama lain. Perubahan satu kawasan di dalam lingkungan 
akan memengaruhi kawasan yang lain.
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D. Tren Aktivitas Manusia

Manusia berperilaku dalam hidupnya. Setiap perilaku lahir dari sikap 
dan pengetahuan serta tindakan yang berulang-ulang dan membentuk 
pola. Pola yang sistematis akan melahirkan suatu tren. Untuk melihat 
tren manusia dalam lingkungan hidupnya saat ini tidak terlalu sulit. 
Dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita. 

1. Tren Individu

Tren individu adalah pola kecenderungan gaya hidup tiap orang di era 
post-modern sekarang. Disebut juga era milenial, di mana tiap orang 
bergantung pada teknologi komunikasi dan penggunaan internet. 
Manusia seolah dihadirkan pada suatu lingkungan sosial yang baru 
dalam ruang maya. Tentu ada positif dan negatifnya.

Terlepas dari riset tentang hubungan antara dunia internet terhadap 
sikap dan perilaku individu saat ini, tetapi kita bisa melihat beberapa 
tren individu era milenial yang serba instan dan suka hal yang praktis. 
Sehingga produsen dan konsumsi barang yang untuk memenuhi 
tuntutan gaya hidup demikian pun bermunculan. Mulai dari bahan 
makanan yang serba instan, sampai pada kemasan plastik dan logam 
dan lain sebagainya.

Gaya hidup individu secara langsung akan memengaruhi atau 
memberikan aksi terhadap lingkungan hidupnya. Beberapa gaya hidup 
yang memperlihatkan dampak pada lingkungan adalah: 

a. Penggunaan Plastik
 Plastik dikonsumsi dan diproduksi dalam jumlah yang besar dari 

era sebelum ini. Hal ini berhubungan dengan kepraktisan dalam 
kemasan yang mudah dibuang setelah isinya dimanfaatkan. 
Akibatnya sampah plastik pun menumpuk dan mendominasi 
timbulan sampah domestik per hari. 

b. Penggunaan Barang Elektronika
 Karena alat dan bahan yang sering digunakan serba automatik, 

maka limbah yang akan dimasukkan dalam lingkungan hidup pun 
cenderung limbah B3, seperti baterai dan limbah elektronik lainnya. 
Limbah ini mengandung senyawa logam berat. 
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c. Penggunaan Kosmetika
 Kosmetika yang digunakan akan menyisakan limbah. Penggunaan 

kosmetika saat sekarang lebih meningkat dari era sebelum ini. Mulai 
dari mencuci muka dengan menggunakan cairan mengandung kimia, 
sampai pada minyak rambut dan lain sebagainya. Persoalannya akan 
berat apabila limbah tersebut terakumulasi pada badan air. Selain 
bisa membunuh organisme air, juga menyebarkan racun yang cepat 
karena berada pada air yang mengalir di alam. 

d. Pola Makan yang Serba Instan
 Makanan instan memang mempermudah manusia dalam mobilitas 

sehari-hari yang menghabiskan waktu. Sehingga tak ada pilihan 
selain mengonsumsi makanan instan. Pada makanan instan itu, 
tentu terdapat zat aditif di samping juga kandungan makanan itu 
sendiri yang berpotensi mengandung racun.

 Pola makan itu memengaruhi kecenderungan produksi makanan 
itu. Begitu juga sektor industri pakan dan peternakan yang 
mengiringi pola makan manusia tersebut dan berakibat pada limbah 
dan pencemaran lingkungan. 

e. Penggunaan Bahan Bakar
 Mobilitas yang tinggi telah menyebabkan manusia menggunakan 

kendaraan yang tentu saja penggunaan bahan bakar pun meningkat. 
Sebagaimana yang kita pahami, pembakaran yang tidak sempurna 
akan menghasilkan CO. Semua senyawa sisa pembakaran akan 
menumpuk di udara. 

f. Penggunaan AC
 AC tidak hanya digunakan di perkantoran saja saat ini. Mulai dari 

kendaraan roda 4 sampai pada rumah-rumah. Sebagaimana yang 
kita tahu, AC berkontribusi menyebabkan terjadinya global warming 
melalui senyawa hydrofluorocarbons (HFC) yang dibuang ke udara 
atau ke dalam lingkungan.

g. Penggunaan Parfum dan Pewangi Ruangan
 Bahan parfum dan pewangi sintetis mengandung bahan kimia yang 

berbahaya. Mungkin saat digunakan, manusia tidak merasa bersalah 
pada lingkungan hidup. Tetapi saat sudah tidak digunakan lagi atau 
menjadi limbah maka jalan satu-satunya adalah membuangnya atau 
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memberikannya kepada lingkungan. Sampah dari botol parfum dan 
kemasan pewangi ruangan merupakan limbah B3.

h. Penggunaan Pakaian
 Peningkatan jumlah pakaian akan meningkatkan pula produksi 

tekstil. Dilansir dari berbagai sumber, ternyata industri pakaian 
merupakan industri paling memberikan dampak pencemaran pada 
lingkungan (https://www.vice.com/id_id/article/59jm93).

Hal ini berhubungan dengan senyawa kimia yang digunakan selama 
proses produksi. Makin hari makin bermacam model dan corak pakaian 
yang ada, karena tren individu yang ada menghendaki demikian. 

Selain itu, tingkat cuci pakaian pun makin meningkat jumlahnya. 
Tidak hanya di industri dan perhotelan penggunaan deterjen di domestik 
pun meningkat. Buangan limbah deterjen yang bersifat cair masuk ke 
lingkungan hidup pada tanah dan air. Pada air akan mengalir menelusuri 
badan-badan air sampai ke laut. Lihat Gambar 66.

Gambar 66. Deterjen pada Sungai
Sumber: https://metro.tempo.co/read/1270267/pakar-ipb

2. Tren Sosial

Tren sosial adalah kecenderungan gaya hidup dari kelompok individu 
di berbagai situasi dan tempat. Bisa merupakan hubungan profesi, 
hubungan pertemanan, sesama alumni dan ruang sosial seperti pasar, 
kantor dan lain sebagainya. 

Semua ruang sosial tersebut merupakan wadah yang paling efektif 
untuk menularkan suatu tren dalam gaya hidup. Sehingga apabila satu 
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individu memiliki gaya hidup yang tidak ramah lingkungan, begitu 
ia berinteraksi dengan temannya maka temannya pun akan segera 
mengikuti, sehingga menjadilah suatu tren sosial. 

Tren sosial ini sangat mudah kita rasakan dalam kehidupan sehari-
hari. Adanya sikap berlomba-lomba dalam prestise yang kadang tidak 
bermanfaat malah memberikan kemudharatan pada diri sendiri dan 
lingkungan. Misalnya gaya hidup bermewah-mewah yang lahir dari 
kelompok sosial. Gaya hidup mewah cenderung menghasilkan limbah 
lebih banyak dan lebih beragam dari gaya hidup sederhana.

Selain itu, pergeseran nilai dan kearifan lokal yang mulai memudar 
juga berdampak jelas pada lingkungan, baik lingkungan fisik maupun 
lingkungan sosial. Sikap kurang peduli pada lingkungan hidup menjadi 
nyata dan bisa dibuktikan di mana-mana. Pada satu kota misalnya, 
persoalan sampah telah diserahkan pada satu instansi yang digaji 
untuk itu. Tentu hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 
menjaga lingkungan. Tetapi masyarakat juga menjadi kurang peduli pula 
pada sampah itu karena sudah tidak merasa tanggung jawab mereka lagi. 

Terjadinya suatu tren di tengah komunitas berhubungan dengan 
banyak variabel. Beberapa variabel itu adalah (1) aktivitas dan mobilitas 
yang tinggi, karena tuntutan hidup ataupun karena tuntutan profesi; 
(2) teknologi komunikasi seperti adanya grup Whatsapp dan Facebook; 
(3) promosi dari situs wisata dan agen wisata yang mudah diakses; (4) 
tersedia akses informasi dengan mudah melalui internet; (5) akses 
hiburan dan layanan jasa lainnya yang tersedia 24 jam terutama di 
kota-kota besar. 

Kesemua variabel di atas secara langsung dan tak langsung telah 
membuat situasi dan gaya hidup baru di tengah masyarakat. Layaknya 
sistem keseimbangan berupa interaksi, maka manusia berubah, 
lingkungan pun akan berubah. Lingkungan berubah pun, manusia 
segera beradaptasi dan berubah pula. Beberapa adaptasi dan kompensasi 
yang terlihat sekarang dan menjadi pola gaya hidup seperti (1) sikap 
peduli lingkungan yang menipis terutama dalam hal sosial lingkungan 
di tengah masyarakat; (2) kebutuhan terhadap rekreasi; (2) wisata 
kuliner, dan lain sebagainya. 

Dari hasil observasi yang telah penulis lakukan, salah satu tren 
sosial di kalangan generasi muda terhadap lingkungan adalah pada saat 
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mendaki gunung atau camping di berbagai kawasan alami. Aktivitas ini 
justru membuat terjadinya penumpukan sampah di kawasan alami. Hal 
ini bukanlah perilaku yang baik bagi pencinta lingkungan. Walaupun 
topik acaranya adalah kegiatan cinta alam. Memang tidak semuanya 
begitu. 

Gambar 67. Sampah Akibat Aktivitas “Cinta Alam” yang Salah Makna
Sumber: https://scontent.fkno4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/107916609

Gambar 67 menunjukkan dampak dari aktivitas sosial yang tren 
terhadap cinta alam, tetapi ironisnya malah mencemari alam itu 
sendiri. Sampah yang dibuang adalah sampah yang mengandung bahan 
berbahaya dan beracun pula. Sebab berhubungan dengan konsumtif 
dari tren individu sekarang. 

Hal lainnya adalah sikap peduli atau kepekaan sosial dan lingkungan 
yang mulai menipis juga berdampak pada kondisi lingkungan hidup kita. 
Dengan kata lain kurangnya rasa memiliki terhadap lingkungan itu, 
dan serta merta akan menghilangkan partisipasi di tengah masyarakat 
terhadap upaya menjaga lingkungan. Lihat Gambar 68.
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Gambar 68. Sampah yang Tidak Dipedulikan Orang-Orang
Sumber: https://www.google.com/imgres?

Pada Gambar 68 terlihat sebuah pemandangan di sebuah sudut 
kota di mana sampah terletak di tepi jalan pada kawasan pedestrian. 
Kenyataannya tak seorang pun merasa berkewajiban untuk mengurus 
dan peduli pada hal itu. Hal ini menandakan kepekaan terhadap 
lingkungan hidup telah mulai hilang. Banyak hal sebenarnya yang 
bisa dijadikan bahan untuk diteliti terkait antara gaya hidup dengan 
kepedulian terhadap lingkungan. Banyak disiplin ilmu dan metodologi 
terkait hal itu. Tidak hanya toksikologi lingkungan saja.

Tren sosial lainnya adalah kegemaran untuk wisata kuliner. Wisata 
kuliner menghendaki orang-orang mencari dan mengunjungi tempat 
makanan yang ke tempat-tempat yang tersedia atau khusus untuk itu. 
Artinya menu makanan yang dikonsumsi pun bukan menu yang dibuat 
di rumah. 

Sering kali wisata kuliner menyuguhkan makanan yang tak biasa. 
Kadang kala makanan itu tidak cocok atau memang mengandung bahan 
toksin. Selain menyebabkan alergi bisa juga setelah mengonsumsi 
makanan terjadi diare, mual dan kepala pusing.



BAB 12|| Toksikologi Lingkungan di Masa DepanToksikologi Lingkungan328

Gambar 69. Wisata Kuliner
Sumber: Danhas, Y. 2020

3. Industrialisasi

Pada Bab 6 Subbab B telah dipaparkan tentang sumber dan proses serta 
jenis bahan yang beracun akibat industri. Pada bagian ini kita akan 
mengenali bahwa industri itu berkaitan dengan tren dan gaya hidup. 
Seperti telah disebutkan di atas misalnya tren cara berpakaian dalam 
memilih model dan corak akan memengaruhi produsen dalam berkarya. 

Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang 
mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat 
industri. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di 
mana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang 
makin beragam (spesialisasi), gaji, dan penghasilan yang makin tinggi. 
Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi di mana perubahan 
sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi 
teknologi. Terlihat bahwa industrialisasi tak lepas dari sosial ekonomi 
individu dan kelompok sosial.
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Gambar 70. Pencemaran Sungai Karena Limbah Industri
Sumber: https://dosenbiologi.com/lingkungan/

Pada Gambar 70 terlihat suatu peristiwa di mana badan air berupa 
sungai dimasukkan limbah dari suatu industri tanpa pengelolaan 
terlebih dahulu. Dalam hal ini terlihat jelas bagaimana proses introduksi 
limbah pada lingkungan hidup secara langsung. Kenapa hal ini bisa 
terjadi?

Selain karena memang kurangnya kesadaran lingkungan pengusaha 
atau pelaku industri karena alasan ekonomis, juga karena tidak tegaknya 
hukum lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu, makin jelas bagi 
kita bahwa persoalan toksin pada lingkungan hidup bukan hal yang 
sederhana dan tak bisa ditangani oleh satu aspek saja.

E. Perspektif Toksikologi Lingkungan 

Mengingat begitu kompleksnya persoalan lingkungan hidup itu, maka 
perspektif toksikologi lingkungan dalam hal ini pun harus ditegaskan 
menjadi sebuah komitmen. Toksikologi lingkungan memiliki filosofis 
keilmuan berupa aksiologis. Aksiologis dari toksikologi lingkungan 
selaras dengan visi dari toksikologi lingkungan di masa depan. 

Secara aksiologis, toksikologi lingkungan mengemban tujuan untuk 
terwujudnya kondisi lingkungan yang ideal bagi tatanan kehidupan umat 
manusia antar-generasi. Menyimak hal ini, berkaitan dengan situasi 
lingkungan hidup yang di dalamnya terdapat tren manusia dan industri 
maka diperlukan suatu rumusan strategi yang akurat yang mampu untuk 
mengantisipasi terjadinya kulminasi kerusakan lingkungan di masa 



BAB 12|| Toksikologi Lingkungan di Masa DepanToksikologi Lingkungan330

mendatang. Sebenarnya tidak hanya untuk di masa datang, sedari dini 
sudah ada arah menuju ke situ.

Permasalahan lingkungan hidup berakar dari perilaku. Perilaku 
berangkat dari sikap dan pengetahuan. Oleh karena itu, wacana 
lingkungan hidup tak bisa lepas dari unsur edukatif. Berbagai upaya 
telah dilakukan, tetapi tak akan membuahkan hasil maksimal apabila 
tidak dilakukan secara simultan dan strategis bersama upaya-upaya 
lainnya.

Berdasarkan tren perilaku manusia dan berpijak pada fakta kondisi 
lingkungan serta berorientasi pada filosofis keilmuan dari toksikologi 
lingkungan dan perannya di masa datang, maka disusun suatu model 
kerangka bagaimana toksikologi lingkungan bisa berperan optimal 
dalam tataran implementasi yang ideal. 

F. Pemodelan Toksikologi Masa Depan

Toksikologi di masa depan adalah estimasi implementasi berdasar pada 
tren lingkungan yang berbasis pada fakta selama ini. Secara praktis 
dapat dilihat pada Gambar 71.

Gambar 71. Model Toksikologi Lingkungan dalam Implementasi Ideal
Sumber: Dewata, I dan Danhas, Y. 2020
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Keterangan Gambar:
Pada gambar terlihat simbol berupa R0 dan R1 pada lingkaran di tengah. R0 adalah 
rona lingkungan awal, atau bisa dipandang sebagai rona lingkungan yang alami dan 
seimbang. Sedangkan R1 adalah rona lingkungan yang telah rusak dan tercemar akibat 
suatu aktivitas manusia. 

Aktivitas manusia yang dimaksud adalah tren individu, tren sosial 
dan industri yang memberikan dampak langsung pada lingkungan 
hidup. Oleh karena itu, diperlukan simultan upaya nyata dalam 
kaitannya dengan toksikologi lingkungan, baik secara teoretis maupun 
implementasi.

Selanjutnya terdapat beberapa aspek strategis yang harus 
terintegrasi dalam upaya agar bagaimana perubahan lingkungan tidak 
memperburuk keadaan. Kendatipun R0 berubah menjadi R1, tetapi 
dengan adanya perlakuan dan kebijaksanaan manusia maka kondisi 
R1 tersebut menjadi kondisi di mana lingkungan tetap seimbang 
sebagaimana fungsi komponen pada R0 sebelumnya. Dengan kata lain 
tidak ada komponen lingkungan pada R0 yang hilang atau terdegradasi. 
Aspek-aspek yang harus ada tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Edukatif

Aspek edukatif yang dimaksud adalah upaya mengedukasi masyarakat 
terkait tentang PPLH. Terdapat 3 jalur yang bisa dilakukan, baik yang 
memang telah dilakukan maupun yang belum atau masih bersifat 
rencana. 

a. Jalur Pendidikan Formal

Di jalur pendidikan formal selama ini telah dilaksanakan berbagai kegiatan 
yang sifatnya edukatif, partisipatif dan berkelanjutan. Salah satunya adalah 
Program Adiwiyata yang merupakan program dari Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan. Inti kegiatannya adalah menumbuhkembangkan 
sikap peduli dan cinta lingkungan pada warga sekolah. 

Di tingkat provinsi se-Indonesia program ini sudah berjalan sejak 
tahun 2011. Yang menjadi sasaran utama adalah pengintegrasian nilai-
nilai lingkungan ke dalam mata pelajaran. Sehingga nilai edukasi yang 
tersebar di mata pelajaran selalu mengandung muatan lingkungan 
hidup. 
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Gambar 72. Tim Pembina Program Adiwiyata di Sekolah
Sumber: Danhas, Y. 2020

Pada Gambar 72 adalah edukasi materi lingkungan hidup yang 
dilakukan oleh Yun Hendri Danhas dan Agus Teguh Prihartono di SMP 
32 Kota Padang.

Di tingkat perguruan tinggi pun sudah banyak pusat studi 
lingkungan hidup, seperti di Universitas Negeri Padang, memiliki 
PPKLH (Pusat Penelitian Kependudukan dan Lingkungan Hidup). 
Penulis sebagai ketua lembaga itu selama ini telah banyak melakukan 
penelitian dan pengabdian secara langsung ke tingkat masyarakat. Secara 
formal, di perguruan tinggi se-Indonesia program studi ilmu lingkungan 
pun sudah banyak baik untuk program magister maupun doktoral. 

b. Jalur Nonformal

Edukasi melalui jalur nonformal memiliki keterbatasan dalam hal 
kelompok sasaran. Karena tidak semua pihak mau mengikuti kegiatan 
tersebut. Akan tetapi selama ini, pihak perguruan tinggi melalui pusat 
studi lingkungan hidup yang ada telah melakukan upaya nyata seperti 
pelatihan amdal dan KLHS, paling sedikit sekali dalam setahun. Hal 
ini penulis ketahui selain penulis di PPKLH UNP melakukan kegiatan 
itu tiap tahun, juga dari laporan yang penulis terima sewaktu menjabat 
menjadi Ketua PEPSILI (Perhimpunan Pusat Studi Lingkungan Hidup 
se-Indonesia). Kendala yang masih ditemui adalah keterbatasan dalam 
hal program yang perlu ditingkatkan adalah pelatihan amdal dan KLHS. 
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c. Jalur Informal

Jalur informal merupakan jalur yang sasarannya adalah keluarga dan 
masyarakat. Penguatan kearifan lokal menjadi tantangan yang masih 
sulit untuk dilakukan. Selain media yang pas untuk itu belum efektif 
ditemukan, juga karena pengaruh pola hidup post-modern yang telah 
disinggung di atas akan menyebabkan edukasi lingkungan hidup seolah 
tidak menarik perhatian.

Penanaman nilai-nilai kearifan lokal menjadi sasaran utama dalam 
membangkitkan kesadaran lingkungan. Wadah yang bisa representatif 
untuk hal ini bisa melalui masjid dan lapangan di mana masalah 
lingkungan terjadi. Banyak pihak yang bisa berperan dalam hal ini, 
terutama orang tua. Dalam hal ini, tidak terlalu diperlukan orang dari 
pihak luar sampai ke tingkat masyarakat, tetapi bisa melalui agen 
pelopor di mana beberapa orang yang menjadi tokoh masyarakat 
yang dibekali materi tertentu dan selanjutnya mereka lah yang akan 
mensosialisasikan di tengah masyarakatnya.

Selain itu, keberadaan telemedia seperti siaran televisi juga menjadi 
jalur yang efektif untuk masyarakat. Berbagai acara bisa dikemas 
dan disajikan, mulai dari talkshow maupun wawancara dengan pakar 
lingkungan. Pada situasi tertentu hal ini sangat penting dilakukan. Akan 
tetapi, akan lebih baik lagi jika acara ini terjadwal dan berkelanjutan. 
Bukan menunggu dulu terjadi kasus lingkungan baru diadakan acara 
di televisi untuk disaksikan pemirsa di berbagai tempat.

 
   

Gambar 73. Edukasi Lingkungan Melalui Media Televisi
Sumber: Dewata, I. 2020
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Pada Gambar 73, penulis sedang melakukan siaran melalui televisi 
tentang kondisi dari lingkungan hidup akibat dampak aktivitas PETI. 
Kegiatan ini seharusnya menjadi perhatian semua pihak, karena melalui 
media televisi masyarakat luas bisa mengetahui dan memercayai sumber 
berita saat ini.

Selain itu, kegiatan yang telah diluncurkan dari Dinas Lingkungan 
Hidup di tingkat provinsi di wilayah Indonesia pun sudah banyak terkait 
dengan edukasi langsung di tingkat masyarakat. Di Provinsi Sumatera 
Barat misalnya ada program tahunan Dinas Lingkungan Hidup berupa 
Gerakan Sumatera Barat Bersih. 

Gambar 74. Gerakan Sumbar Bersih
Sumber: Danhas, Y., 2020

Gerakan Sumbar Bersih adalah gerakan yang membangkitkan 
kesadaran lingkungan di seluruh wilayah kota dan kabupaten yang ada 
di Provinsi Sumatera Barat. Setiap tahun bagi wilayah yang memenuhi 
kriteria akan mendapat reward. Sasaran utama bukanlah reward, 
melainkan pembiasaan dan menjadi budaya bagi semua warga kota 
untuk sadar lingkungan.

Terlihat pada gambar keterlibatan seluruh komponen masyarakat 
dalam kegiatan tersebut. Mulai dari pemerintah kota sampai pada 
pemerintah provinsi, melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga 
swadaya setempat. Dari kiri ke kanan 1–6: pihak warga kota dari jajaran 
pemerintah kota dan lembaga swadaya yang ada. No. 7–9: tim pembina 
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dan penilai dari provinsi berturut-turut Liza Meilinda, Aulia Ramadani 
dan Yun Hendri Danhas. No. 10–15 tim pembina di tingkat kota.

Kegiatan lainnya yang bisa dan telah dilakukan di tingkat masyarakat 
adalah pengadaan manajemen dan fasilitas bank sampah. Dengan adanya 
bank sampah maka untuk suatu wilayah telah dilakukan upaya paling 
dini berupa pemilahan dan pengumpulan. 

Gambar 75. Bank Sampah di Tingkat Masyarakat
Sumber: Danhas, Y., 2020

Pada Gambar 75 terlihat suatu kegiatan pendampingan yang 
dilakukan oleh LSM Head Institute Indonesia bekerja sama dengan Dinas 
Lingkungan Hidup dalam mengatasi permasalahan sampah di perbatasan 
antar-kota dan kabupaten. Hal ini terjadi karena di perbatasan wilayah 
administratif sering terjadi penumpukan sampah yang tidak terkelola. 
Sehingga solusinya adalah bank sampah yang dikelola langsung oleh 
masyarakat di wilayah terkait. Pada gambar adalah bank sampah yang 
dibentuk di Tilatang Kamang Kabupaten Agam.

Walaupun sudah dilakukan edukasi lingkungan hidup itu, 
kenyataannya hasil yang diharapkan belum optimal. Hal ini bisa 
diketahui dari evaluasi setiap program yang telah dilakukan itu paling 
tidak dalam kurun waktu 5 tahun. 

Permasalahannya adalah karena kesadaran lingkungan bukanlah hal 
yang instan, karena merupakan ranah afektif. Pengetahuan saja tidak 
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akan menjamin lahirnya perilaku berwawasan lingkungan. Di samping 
itu, program yang dilakukan sering pula belum optimal disebabkan 
keterbatasan sumber daya dan waktu. 

2. Riset

Permasalahan lingkungan terkait toksikologi lingkungan sudah barang 
tentu menghendaki riset. Karena kajian yang dilakukan adalah ilmiah. 
Tentu selama ini semua pihak yang terkait telah melaksanakan riset. 
Namun, ke depan dalam hal riset ini masih perlu dibenahi, baik dalam 
sistem pelaksanaannya maupun koordinasi administrasinya dari pusat 
sampai ke daerah. 

Tentu saja selama ini terdapat kendala atau hal yang menyebabkan 
suatu riset tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini 
menyangkut soal pendanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan lintas 
sektor dan wilayah. 

3. Infrastruktur

Infrastruktur adalah fasilitas dan sarana dari semua upaya untuk 
menangani persoalan lingkungan. Persoalan saat ini walau bagaimanapun 
harus kita akui bahwa kita masih kekurangan dalam hal ini. Peralatan 
riset dan fasilitas laboratorium masih terbatas. Begitu juga dengan biaya 
yang mahal untuk setiap kegiatan yang bersifat laboratorium. 

Memang selama ini sudah berjalan juga. Seperti dinas terkait telah 
melakukan kegiatan rutin seperti pengukuran terhadap kadar pencemar 
di udara, di sungai dan lain sebagainya. Namun, menurut penulis hal 
itu belum memuaskan karena masih bersifat di atas kertas.

4. Legalitas

Secara umum, hukum tentang lingkungan diatur dalam Undang-
Undang No. 32 Tahun 2009. Lihat Lampiran 2. Undang-undang ini 
merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. 
Undang-undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan 
lingkungan serta kesejahteraan manusia. 
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Selain undang-undang tersebut, dalam hal toksikologi lingkungan 
juga telah diatur oleh BPOM dan KLHK serta Kementerian Kesehatan 
dalam bentuk peraturan menteri. Secara tertulis hukum tersebut telah 
ideal. Sayang sekali, baik atau tidaknya suatu aturan itu bukan dilihat 
dari isi aturan dan kebijakan, melainkan bagaimana implementasi 
penegakkan aturan dan kebijakan tersebut di lapangan.

Menurut hemat penulis, hal ini patut jadi perhatian kita bersama 
terutama bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum. Apabila 
hukum tidak tegak sebagaimana mestinya maka kondisi lingkungan 
tidak akan membaik. Selain itu, apa pun upaya yang telak dilakukan 
selama ini di berbagai lini juga tidak akan menghasilkan hasil yang 
maksimal apabila payung hukum tidak berjalan.

5. Sinergisitas

Sinergisitas adalah kerja sama yang saling menguatkan antara satu aspek 
dengan aspek yang lainnya. Hal ini bisa terwujud hanya apabila pelaku 
dan pengambil kebijakan mengoordinasikan semua aspek kegiatan 
tersebut menjadi satu agenda yang sistematis dan terprogram. Apabila 
hal ini dilakukan maka efektivitas tiap aspek di atas akan berjalan 
dengan baik.

Selama ini, masing-masing aspek dari pihak yang kompeten 
seolah berjalan sendiri-sendiri atau secara parsial dan tak jarang satu 
program berbenturan dengan program lain yang kadang justru saling 
bertentangan. Hal ini akan membuat upaya PPLH makin menuju titik 
nadir karena memunculkan apatis di kalangan masyarakat. 

Sinergi yang akan dibangun dalam hal ini adalah (1) di internal 
pemerintah melalui koordinasi di bawah pemerintah pusat untuk 
membentuk satu koordinasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
yang melibatkan kerja sama antar-satuan dinas terkait; (2) antara 
pemerintah dengan masyarakat, melalui representasi masing-masing 
komponen; (3) antara masyarakat dengan corporation dan badan usaha 
lain yang berpotensi menjadi sumber pencemar.

Menurut hemat penulis persoalan lingkungan bukan persoalan yang 
dadakan atau ada apabila kasus lingkungan itu sudah muncul. Sehingga 
upaya PPLH memang harus ada dalam bentuk real dan sumber daya ke 



BAB 12|| Toksikologi Lingkungan di Masa DepanToksikologi Lingkungan338

arah itu memang tersedia. Karena seperangkat aturan dan kebijakan 
sudah ada, tetapi belum berjalan sebagaimana mestinya. Para pakar 
dan aktivis lingkungan (LSM) serta dinas terkait sudah ada, dan sudah 
bekerja, tetapi hasil belum lagi memuaskan.

Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan adalan sebagaimana yang 
tergambar pada model toksikologi lingkungan di atas. Terlaksananya 5 
aspek di atas akan mampu mengiringi pola kerusakan lingkungan yang 
terjadi sehingga lingkungan memiliki daya dukung dan daya tampung 
yang senantiasa lestari menopang tatanan kesejahteraan hidup manusia 
di antar-generasi. 
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