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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Plumbum 

   2.1.1 Definisi Plumbum 

Logam merupakan unsur yang dapat bertindak sebagai konduktor listrik 

yang baik dan mempunyai konduktivitas panas tinggi, berkilau, lunak atau mudah 

ditempa, serta mempunyai kerapatan, kekerasan, dan keelektropositifan yang 

tinggi. Logam berat didefinisikan sebagai logam yang memiliki masa jenis > 5 

gr/cm
3
 dengan nomor atom 23 sampai dengan 92 atau terletak pada bagian kanan 

bawah dari tabel periodik. Sebaliknya, logam ringan merupakan logam yang 

mempunyai berat jenis <5 gr/cm
3 

(Alsuhendra, dkk., 2013).  

Plumbum (Pb) adalah salah satu bahan pencemar utama saat ini di 

lingkungan, hal ini bisa terjadi karena sumber utama pencemaran Pb adalah dari 

emisi gas buang kendaraan bermotor selain itu Pb juga terdapat dalam limbah cair 

industri yang pada proses produksinya menggunakan Pb, seperti industri 

pembuatan baterai, industri cat, dan industri keramik. Pb digunakan sebagai aditif 

pada bahan bakar, khususnya bensin di mana bahan ini dapat memperbaiki mutu 

bakar. Bahan ini sebagai anti knocking (anti letup), pencegah korosi, anti oksidan, 

diaktifator logam, anti pengembunan dan zat pewarna. 

Plumbum (Pb)  adalah sebuah zat kimia dengan lambang Pb, kependekan 

dari plumbum atau juga dikenal dengan nama timah hitam. Logam ini termasuk 

kedalam kelompok logam-logam golongan IV–A pada tabel periodik unsur kimia 

mempunyai nomor atom 82 dengan massa atom 207,2. Logam ini merupakan 
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logam berat berwarna kelabu kebiruan, lunak, titik leleh 327°C, dan titik didih 

1.620°C. 

Pb banyak ditemukan dalam perairan. Masuknya Pb ke dalam perairan 

terjadi melalui proses pengendapan yang berasal dari aktivitas industri, rumah 

tangga, erosi, jatuhan partikel sisa pembakaran, yang mengandung tetraetil, air 

limbah dari aktivitas pertambangan bijih Pb, dan limbah industri baterai.  

Pb adalah logam yang berwarna abu-abu kebiruan, dengan rapatan yang 

tinggi (11,48 gr/ml pada suhu kamar). Pb memiliki nomor atom 82, berat atom 

207,9, jari-jari atom 1,75 A° dan jari-jari ion (4 ± 0,76) A°. Pb mudah larut dalam 

asam nitrat dan menghasilkan senyawa Pb nitrat dan air. Partikel Pb mempunyai 

ukuran 0,045-0,33 µm. Aerosol Pb yang mempunyai ukuran 0,05 µm mempunyai 

kecepatan  pengendapan 8,71 x 10
-5

cm/s (Ulfin dalam Purnomo, 2007).  

Sifat-sifat dan kegunaan Pb adalah (a) mempunyai titik lebur yang rendah 

sehingga mudah digunakan dan murah biaya operasionalnya, (b) mudah dibentuk 

karena lunak, (c) mempunyai sifat kimia yang aktif sehingga dapat digunakan 

untuk melapisi logam untuk mencegah perkaratan, (d) bila dicampur dengan 

logam lain membentuk logam campuran yang lebih bagus daripada logam 

murninya, (e) kepadatannya melebihi logam lainnya.  

Pb merupakan salah satu logam berat non essensial yang sangat berbahaya 

dan dapat menyebabkan keracunan (toksisitas)pada makhuk hidup. Racun ini 

bersifat kumulatif, artinya sifat racunnya akan timbul apabila terakumulasi dalam 

jumlah yang cukup besar dalam tubuh makhluk hidup. Pb terdapat dalam air 
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karena adanya kontak antara air dengan tanah atau udara tercemar Pb, air yang 

tercemar oleh limbah industri atau akibat korosi pipa. 

 

2.1.2 Karakteristik 

Menurut Sudarwin (2008) karakteristik dari Logam Plumbum (Pb) adalah 

logam bewarna kebiru-biruan  sampai abu pudar, mempunyai berat tipis yang 

tinggi dan lunak. Kelarutan Pb adalah larut dalam HNO3 encer dan pekat, sedikit 

larut dalam HCL dan H2SO4 pekat.  

Nomor/Berat : 82/207,21  

Berat jenis : 11,34  

Titik lebur  : 327,4
o
C  

Titik didih  : 1.620
o
C 

 

2.1.3 Penggunaan Plumbum 

Pb merupakan jenis logam berat yang secara fisik bersifat lunak, berwarna 

cokelat, serta mudah dimurnikan dari pertambangan. Logam Pb memiliki nomor 

atom 82, bobot atom 207.21, dan ev 2-4. Masyarakat mengenal Pb sebab Pb 

banyak digunakan di pabrik-pabrik seperti pabrik baterai, percetakan tinta, dan 

lain-lain. Beberapa karakteristik Pb adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki titik lebur yang rendah, sehingga mudah digunakan an biaya 

penggunaannnya murah. 

b. Lunak sehingga mudah dibentuk 

c. Memiliki sifat kimia yang aktif, sehingga dapat digunakan untuk melapisi 

logam murninya jika dicampur dengan logam lain. 
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d. Lebih padat dibanding logam yang lain 

Baterai kendaraan bermotor merupakan produk yang menggunakan Pb 

dalam jumlah besar. Bagian baterai yang menggunakan Pb adalah elektroda 

dengan kandungan Pb sekitar 93%. Bentuk Pb yang digunakan adalah PbO2 dan 

Pb logam karena baik untuk merangsang arus listrik. 

Industri baterai menggunakan Pb untuk lead oxide sebagai bahan baku. 

Industry zat warna menggunakan Pb sebagai pewarna merah dan pewarna kuning 

pada cat. Industry pengecoran dan pemurnian menghasilkan Pb konsentrat dari 

potongan logam. Idustri bahan bakar menggunakan Pb sebagai anti knock pada 

bahan bakar berupa tetraetil lead. Industry kabel menggunakan Pb sebagai lapisan 

kabel meskipun sekarang lebih banyak menggunakan campuran logam Cd, Fe, Cr, 

Au, dan As.  

Logam Pb juga digunakan pada produksi logam lainnya yaitu seperti 

amunisi, kabel, dan solder. Kandungan Pb juga menjadi bahan baku atau 

campuran untuk pembuatan tinta, sekering, dan alat listrik lainnya. Logam secara 

alami terdapat di alam dan digunakan sebagai bahan bakuberbagai jenis industri 

yang memproduksi berbagai kebutuhan manusia.Benda yang berasal dari logam 

banyak digunakan dalam kehidupan seharihari antara lain untuk alat perlengkapan 

rumah tangga, memberi warnaterang pada perkakas, sebagai pelarut emas, dan 

lain-lain. Meningkatnya industrialisasi dimana banyak yang menggunakan unsur 

logam sebagai bahan baku, meningkatkan risiko terjadinyapencemaran 

lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan baik padamanusia, hewan, 

tanaman.  
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2.2 Tinjauan Tentang Pencemaran Bahan Makanan 

Logam secara alami terdapat di alam dan digunakan sebagai bahan baku 

berbagai jenis industri yang memproduksi berbagai kebutuhan manusia. Benda 

yang berasal dari logam banyak digunakan dalam kehidupan seharihari antara lain 

untuk alat perlengkapan rumah tangga, memberi warna terang pada perkakas, 

sebagai pelarut emas, dan lain-lain. Dengan meningkatnya industrialisasi dimana 

banyak yang menggunakan unsur logam sebagai bahan baku, meningkatkan risiko 

terjadinya pencemaran lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan baik pada 

manusia, hewan, tanaman.  

Efek toksik dari logam berat dapat menghalangi kerja enzim yang 

berakibat mengganggu metabolisme tubuh, menyebabkan alergi, bersifat mutagen, 

teratogen atau karsinogen baik bagi manusia maupun hewan. Masalah kesehatan 

akan timbul akibat logam ini, dokter perlu mengetahui lebih lanjut tentang gejala-

gejala yang timbul akibat logam ini dan penatalaksanaan (Kemenkes RI, 2012)  

Logam berat bersifat tidak dapat dihancurkan oleh organisme hidup di 

lingkungan, sehingga logam berat termasuk Pb ini akan terakumulasi di 

lingkungan serta mengendap di dasar perairan membentuk senyawa kompleks 

dengan bahan organic dan bahan anorganik. Pencemaran udara oleh logam berat 

disebabkan gas buangan kendaraan bermotor. Beberapa wilayah seperti terminal 

bus dan daerah padat lalu lintas memiliki udara dengan kadar logam Pb sekitar 2-

8 mg/m
3
 udara. 

Asap kendaraan sebagai hasil dari pembakaran bahan bakar yang 

mengandung bahan tambahan Pb dapat menghasilkan emisi Pb anorganik. Logam 
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Pb dari emisi gas buangan kendaraan menyumbang 65% pencemaran udara. 

Logam berat dalam air mudah terserap dan tertimbun dalam fitoplankton yang 

merupakan titik awal dari rantai makanan, selanjutnya melalui rantai makanan 

sampai ke organisme lainnya (Alsuhendra, 2013). 

Logam berat yang terikat dalam sedimen relatif sukar untuk lepas kembali 

melarut dalam air, sehingga semakin banyak jumlah sedimen maka semakin besar 

kandungan logam berat di dalamnya. Unsur-unsur logam berat dapat masuk ke 

tubuh manusia melalui makanan dan minuman serta pernafasan dan kulit. 

Peningkatan kadar logam berat dalam air laut akan diikuti oleh peningkatan logam 

berat dalam tubuh ikan dan biota lainnya, sehingga pencemaran air laut oleh 

logam berat akan mengakibatkan ikan yang hidup di dalamnya tercemar. 

Pemanfatan ikan-ikan ini sebagai bahan makanan akan membahayakankesehatan 

manusia  

Logam berat yang berbahaya dan sering mencemari lingkungan adalah 

merkuri (Hg), Pb (Pb), arsenik (Ar), kadmium (Cd), kloronium (Cr) dan nikel 

(Ni). Logam-logam tersebut dapat menggumpal di dalam tubuh organisme dan 

tetap tinggal dalam tubuh dalam jangka waktu yang lamasebagai racun yang 

terakumulasi. 

 

2.2.1 Tinjauan Tentang Pencemaran Bahan Makanan di Air 

Amerika Serikat ditemukan kadar Pb dalam air minum mencapai 50 µg/l 

yang disebabkan oleh pemakaian tandon dan pipa air minum yang berlapiskan Pb. 
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Indonesia juga mempunyai nilai ambang batas Pb untuk air bersih dan air minum 

berdasarkan Permenkes RI No. 416 tahun 1990 yaitu sebesar 0,05 mg/l.      

Pb yang ada di dalam air dapat masuk ke dalam organisme di perairan, dan 

jika air tersebut merupakan sumber air konsumsi masyarakat maka Pb tersebut 

tentunya akan masuk ke dalam tubuh manusia. Baku mutu Pb di perairan 

berdasarkan PP   No. 20 tahun 1990 adalah 0,1 mg/l. Pada analisa kandungan Pb 

dalam tumbuhan air didapatkan 13,0 mg/kg Pb pada pajanan 10 μg/l. Akar 

tumbuhan mengandung 2,5 kali lebih tinggi dari batang.   

Air yang mengandung Pb, jika digunakan untuk menyiram tanaman akan 

menimbulkan risiko masuknya Pb ke dalam tanaman. Hasil penelitian 

pemanfaatan air Sungai Bengawan Solo yang mengandung Pb digunakan untuk 

mengairi sawah, ternyata terdapat Pb dalam padi hasil panen sebesar 13,57 mg/kg. 

Hasil penelitian Naria (2005) menemukan bahwa pada  kandungan Pb tanaman 

pada umur 26 hari setelah tanam adalah 1,98 ppm untuk bayam,     2,72 ppm 

untuk selada, dan 1,80 ppm untuk kangkung. Tanaman tersebut setiap hari disiram 

dengan air sungai yang mengandung Pb rata – rata 0,063 ppm. Masuknya Pb ke 

dalam tanaman tersebut berarti munculnya risiko kesehatan pada manusia ketika 

mengkonsumsi tanaman tersebut. 

 Logam berat memiliki sifat yang mudah mengikat bahan organik dan 

mengendap di dasar perairan lalu bersatu dengan sedimen sehingga kadar logam 

berat dalam sedimen lebih tinggi dibandingkan dalam air. Logam berat bersama 

dengan padatan tersuspensi akan mengendap mempengaruhi kualitas sedimen di 
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dasar perairan dan juga perairan sekitarnya. Pencemaran yang dihasilkan dari 

logam berat sangat berbahaya karena bersifat toksik. 

 

2.2.2 Tinjauan Tentang Pencemaran Bahan Makanan di Udara 

Komponen lingkungan mempunyai konsentrasi kadar Pb yang tinggi dan 

harus diwaspadai adalah udara. Hasil pengukuran yang dilakukan oleh Badan 

Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Daerah Provinsi Sumatera Utara 

pada tanggal 3 Februari 2003 menunjukkan hasil bahwa kadar Pb di udara ambien 

(bebas) Kota Medan adalah sebesar 3,5 μg/Nm3. Angka ini telah melebihi baku 

mutu udara ambien untuk Pb, yaitu sebesar 2,0 μg/Nm3 berdasarkan PP RI  No. 

41 Tahun 1999. 

Kendaraan bermotor memberikan kontribusi dalam menyumbang Pb di 

udara. Sebagai ilustrasi, jumlah kendaraan bermotor roda empat di Kota Medan 

mengalami peningkatan sebesar 6,4% dan kenderaan roda dua mengalami 

peningkatan sebesar 13,03%  dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2001 jumlah 

kendaraan roda empat yang terdaftar sebanyak 220..245 buah dan kendaraan roda 

dua sebanyak 493.896 buah. Pada tahun 2002 jumlah kendaraan roda empat yang 

terdaftar 234..295 buah dan kendaraan roda dua sebanyak 558.236 (BPS, 2002).  

Jumlah ini terus meningkat sampai hari ini, yang artinya kadar Pb di udara 

juga terus meningkat.  Partikel Pb yang terdapat dalam asap kendaraan bermotor 

berukuran 0,02–1,00 µm, dengan masa tinggal di udara mencapai 4–40 hari. 

Partikel yang sangat kecil ini memungkinkan Pb terhirup dan masuk sampai ke 

paru paru. Pb dalam bentuk gas akan  masuk ke dalam tubuh dan dapat terikat di 

dalam darah.   
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Hasil tes darah yang dilakukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 

Daerah (Bapedalda) provinsi Jawa Timur dan Balai Laboratorium Kesehatan 

(BLK) Surabaya pada bulan Juni 2001 menunjukkan bahwa dari 85 orang yang 

dites darahnya, sebanyak 45 orang atau 50% lebih mempunyai kadar Pb yang 

tinggi di dalam darahnya. Angka pencemaran paling tinggi adalah pada anak 

jalanan, yaitu 600 μg/l darah hingga 680 μg/l darah. Batas normal   Pb dalam 

darah adalah 400 μg/l darah. 

Konsentrasi Pb di udara di daerah perkotaan kemungkinan mencapai lima 

sampai lima puluh kali lebih besar dari daerah-daerah pedesaan. Semakin jauh 

dari daerah perkotaan, semakin rendah kosentrasi Pb di udara. Jumlah senyawa Pb 

yang jauh lebih besar dibandingkan dengan senyawa-senyawa lain dan tidak 

terbakar. Musnahnya Pb dalam peristiwa pembakaran pada mesin menyebabkan 

jumlah Pb yang dibuang ke udara melalui asap buangan kendaraan bermotor 

menjadi sangat tinggi. 

 

2.2.3 Tinjauan Tentang Pencemaran Bahan Makanan di Tanah 

Keberadaan Pb di dalam tanah dapat berasal dari emisi kendaraan bermotor, 

di mana partikel Pb yang terlepas ke udara, secara alami dengan adanya gaya 

gravitasi, maka Pb tersebut akan turun ke tanah. Kandungan Pb dalam tanah 

bervariasi misalnya karena kepadatan lalu lintas, jarak dari jalan raya dan kondisi 

transportasi. Kandungan Pb lebih banyak ditemukan pada permukaan tanah 

sampai beberapa cm di bawahnya.    

Kandungan Pb di tanah yang belum diolah 6 – 20 ppm, dan pada tanah yang 

sudah diolah mencapai 300 ppm. Logam berat, seperti Pb,  di dalam tanah 
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ditemukan juga dalam bentuk ion. Logam yang tidak terikat dengan senyawa 

kompleks bersifat larut dan relatif tersedia bagi tanaman. Adanya senyawa 

organik di dalam tanah dapat mengikat logam menjadi senyawa kompleks 

sehingga dapat mengurangi bahaya akumulasi logam di dalam tanaman. 

 

Gambar 2.1 Akumulasi Pb dalam tubuh manusia (Sumber: Depkes RI (2001) dalam Evi 

Naria (2005) 

 

Pb masuk tubuh melalui saluran pernafasan atau saluran pencernaan menuju 

sistem peredaran darah kemudian menyebar ke berbagai jaringan lain seperti 

ginjal, hati, otak, saraf dan tulang.  Keracunan Pb pada orang dewasa ditandai 

dengan gejala 3 P yaitu pallor (pucat), pain (sakit), dan paralysis (kelumpuhan). 

 

2.3 Tinjauan Tentang Jamu Gendong 

2.3.1 Definisi Jamu Gendong 

Obat Tradisional  adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan 

tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dan 

bahan-bahan tersebut, yang secara traditional telah digunakan untuk pengobatan 

berdasarkan pengalaman (PERMENKES RI, 1990). 
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Jamu merupakan warisan budaya bangsa yang sudah digunakan secara 

turun menurun. Indonesia memiliki keunggulan dalam hal pengembangan jamu 

dengan 9.600 jenis tanaman obat yang dapat digunakan sebagai bahan dasar jamu. 

Selain itu, pemerintah juga sudah menggolongkan tanaman obat yang merupakan 

bahan baku pembuatan jamu ke dalam sepuluh komoditas potensial untuk 

dikembangkan.  

Industri jamu telah berkontribusi sangat besar bagi pendapatan nasional, 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan lapangan kerja. Bahan 

baku yang hampir sekitar 99% yang digunakan merupakan produk dalam negeri 

dinilai mampu membawa multiplier effect yang cukup signifikan dalam 

pertumbuhan perekonomian di Indonesia mulai dari sektor hulu (pertanian) 

hingga sektor hilir yang meliputi perindustrian dan perdagangan.  

Jamu telah menjadi bagian budaya dan kekayaan alam Indonesia dan hasil 

Riset Kesehatan Dasar Tahun 2010 menunjukkan bahwa penggunaan jamu oleh 

masyarakat Indonesia lebih dari 50% meskipun demikian belum semua dokter  di 

Indonesia terutama dokter spesialis menerimanya dengan alasan tidak memiliki 

bukti ilmiah (evidence based medicine/EBM). Hal tersebut diperjelas dengan 

hilangnya bidang kajian pengobatan tradisional, alternatif dan komplementer pada 

kepengurusan Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) pasca-Muktamar IDI di Makasar 

tahun 2012. Bidang kajian tersebut diperjuangkan PB IDI hasil muktamar di 

Palembang tahun 2009, setelah Bapak Presiden RI mencanangkan jamu brand 

Indonesia pada tahun 2008. Pada kenyataannya, di setiapsidang pleno PB IDI 

selama tiga tahun, banyak anggota pengurus yang selalu mempertanyakan bukti 
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ilmiah jamu karena banyak pasien mereka mengalami perforasi lambung bahkan 

gagal ginjal (Purwaningsih, 2013). 

Jamu gendong adalah jamu yang diracik, dicampur, diolah, dan diedarkan 

sebagai obat tradisional dalam bentuk cairan, pilis, tapel, parem, tanpa penandaan 

atau merk dagang serta dijajakan untuk langsung digunakan (Permkenkes, 1990). 

 

2.3.2 Mekanisme Masuknya Pb Pada Jamu 

Definisi cemaran menurut adalah zat yang mempunyai pengaruh 

menurunkan kualitas lingkungan atau menurunkan nilai lingkungan itu. 

Kontaminan adalah zat yang menyebabkan perubahan dari susunan normal dari 

suatu lingkungan. Kontaminan tidak digolongkan sebagai cemaran bila tidak 

menimbulkan penurunan kualitas lingkungan. Pencemaran adalah peristiwa 

adanya penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia 

ke dalam lingkungan yang biasanya memberikan pengaruh berbahaya terhadap 

lingkungan itu. 

Bahan  pangan  sering  tercemar  oleh  komponen-komponen  anorganik,  

diantaranya berbagai logam berat yang berbahaya. Logam berat merupakan unsur 

logam dengan berat molekul tinggi, dalam kadar rendah logam berat pada 

umumnya sudah bersifat toksik bagi tumbuhan,  hewan  dan  manusia.   Logam-

logam  berat  yang  berbahaya  sering  mencemari lingkungan yang berasal dari 

asap kendaraan bermotor, tanah debu dan bahan baku ikan yaitu seperti Pb (Pb), 

merkuri (Hg), Tembaga (Cu) dan arsenik (As). 

Pangan tercemar adalah pangan yang mengandung cemaran yang 

melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; pangan yang mengandung 
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bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan; 

pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau 

mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai 

sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia; pangan yang sudah 

kedaluwarsa (Ditjen POM RI, 2009). 

Bahan pangan yang dikonsumsi manusia juga mengandung Pb secara alami. 

Pada ikan dan binatang lain yang mengandung Pb 0,2-2,5 mg/kg, pada daging 

atau telur mengandung Pb sebesar 0-0,37 mg/kg, padi-padian mengandung Pb 

sebesar 0-1,39 mg/kg dan sayur-sayuran mengandung 0-1,3 mg/kg. Dengan 

demikian, maka kita perlu memperhatikan menu makanan yang dikonsumsi setiap 

hari.  

Cemaran kimia adalah cemaran dalam makanan yang berasal dari unsur atau 

senyawa kimia yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, 

dapat berupa cemaran logam berat, cemaran mikotoksin, cemaran antibiotik, 

cemaran sulfonamida atau cemaran kimia lainnya. 

Indonesia mempunyai batas maksimum cemaran Pb (Pb) pada bahan 

makanan yang ditetapkan oleh Dirjen POM dalam Surat  Keputusan  Dirjen  POM  

No. 03725/B/SK/VII/89 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam dalam 

Makanan. Bahan makanan seperti susu dan hasil olahannya kadar maksimum 

adalah 1,0 ppm, untuk sayuran dan hasil olahannya maksimum 2,0 ppm, untuk 

ikan dan hasil olahannya maksimum 2,0 ppm, dan untuk beberapa jenis bahan 

makanan lainnya. 
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Gambar 2.2 Alur Pajanan Pb dalam Lingkungan  

 

Pelanggaran terhadap Peraturan kandungan logam berat pada makanan 

oleh Ditjen POM RI Tahun 2009 akan dikenakan sanksi administratif berupa :  

a. Peringatan tertulis;  

b.  Penarikan dari peredaran;  

c. Pemusnahan;  

d.  Penghentian sementara kegiatan produksi, impor dan distribusi;  

 

2.4 Tinjauan Tentang Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) 

 Peristiwa serapan atom pertama kali diamati oleh Fraunhofer ketika 

menelaah garis-garis hitam pada spektrum matahari. sedangkan yang 

memanfaatkan prinsip serapan atom pada bidang analisis adalah seorang Australia 

bernama Alan Walsh di Tahun 1955. Sebelum ahli kimia banyak bergantung pada 

cara-cara spektrografik, cara ini sulit dan memakan waktu. metode 
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Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) tepat digunakan untuk analisis zat dengan 

konsentrasi rendah.  

Spektrofotometer Serapan Atom Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) 

merupakan perangkat untuk analisis zat pada kosentrasi rendah. Logam-logam 

yang mudah diuapkan seperti Cu, Zn, Pb dan Cd umumnya ditentukan pada suhu 

rendah, sedangkan untuk unsur-unsur yang tidak mudah diatomisasi diperlukan 

suhu suhu tinggi. Prinsip metode Aas adalah absorpsi cahaya oleh atom, yang 

atom-atom tersebut menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, 

tergantung pada sifat unsurnya.  

Prinsip dasar SSA adalah penyerapan energi radiasi oleh atom-atom netral 

pada keadaan dasar dengan panjang gelombang tertentu yang menyebabkan 

tereksitasinya dalam bentuk radiasi. sumber radiasi tersebut dikenal sebagai lampu 

katoda berongga. 

Cara kerja spektrofotometri serapan atom adalah berdasarkan atas 

penguapan larutan sampel, kemudian logam yang terkandung di dalamnya diubah 

menjadi atom bebas. Atom tersebut mengabsorpsi radiasi dari sumber cahaya 

yang dipancarkan dari lampu katoda (Hollow Cathode Lamp) yang mengandung 

unsur yang akan ditentukan. Banyaknya penyerapan radiasi kemudian diukur pada 

panjang gelombang tertentu menurut jenis logamnya. 

Pengurangan intensitas radiasi yang diberikan sebanding dengan jumlah 

atom pada tingkat tenaga dasar yang menyerap energi radiasi tersebut. Dengan 

mengukur intensitas radiasi yang diteruskan (transmisi) atau mengukur intensitas 

radiasi yang diserap maka kosentrasi unsur di dalam cuplikan dapat ditentukan 
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(Gunandjar, 1985). Kelebihan analisis unsur dengan SSA antara lain analisis dapat 

dilakukan dengan cepat, ketelitian tinggi sampai tingkat runut (kemungkinan 

untuk menentukan kosentrasi semua unsur pada kosentrasi runut), dan tidak 

memerlukan pemisahan (penentuan suatu unsur dapat dilakukan dengan kehadiran 

unsur lain, asalkan katoda berongga yang diperlukan tersedia).  

SSA  memiliki sensitivitas yang sangat tinggi, sehingga sering dijadikan 

sebagai pilihan utama dalam menganalisis unsur logam yang kosentrasinya sangat 

kecil (ppm bahkan ppb). Penentuan kosentrasi unsur logam dalam sampel dapat 

dilakukan antara absorbansi terhadap kosentrasi larutan standar. Hal ini sesuai 

dengan Hulum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa jumlah energi yang diserap 

(absorbansi) sebanding dengan kosentrasi (C).   

Prinsip  penentuann metode Spektrofotometer serapan atom ini  didasaarkan 

pada penyerapan energi  radiasi oleh  atom-atom  netral pada keadaan dasar  

dengan panjang gelombang tertentu yaang menyebabkan tereksitasinya dalam  

berbagai tingkat energi. keadaan eksitasi  ini tidak stabil  dan kembali ke tingkat 

dasar dengnan melepaskan sebagian atau seluruh energi eksitasinya dalam bentuk 

radiasi. sumber radiasi dikenal sebagai lampu katoda berongga (Cahyady, 2009). 
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Gambar 2.3 contoh pembuatan kurvva kaliberasi arsen (As) menggunakan SSA Nyala (SNI 

01-4866-1998) 

 

 

2.5 Tinjauan Tentang Sumber Belajar 

 Belajar-mengajar sebagai suatu proses merupakan suatu sistem yang tidak 

terlepas dari komponen-komponen lain yang saling berinteraksi di dalamnya. 

Salah satu komponen dalam proses tersebut adalah sumber belajar. Sumber 

belajar itu tidak lain adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan 

belajar-mengajar, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sebagian 

atau secara keseluruhan. 
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 Salah satu  cara  pengembangan sumber belajar  yang  cukup prospektif  

adalah  dengan  berbasis  peserta  didik.  Hal  ini dikarenakan  keberadaan  sumber  

belajar  selalu  terkait  bahkan tidak  dapat  dipisahkan  dengan  kondisi  peserta  

didik.  Sehingga pengembangan  sumber  belajar  yang  baik  harus  terintegrasi 

dengan realitas peserta didik. Dengan demikian  pengembangan berbasis  peserta  

didik  menjadi  salah  satu  cara  pengembangan yang terintegrasi. Pengembangan  

sumber  belajar  berbasis  peserta  didik memungkinkan tercapainya proses  

pembelajaran  yang optimal. Pasalnya  kualitas  pembelajaran  terkait  erat  

dengan  kualitas sumber  belajarnya.  Proses  pembelajaran  yang  baik akan  

membutuhkan  pengembangan  sumber  belajar  yang  baik. Sebuah  proses  

pembelajaran  tanpa pengembangan sumber belajar  yang tepat  maka tidak  

mungkin terlaksana  dengan  optimal. Pengembangan sumber  belajar  berbasis  

peserta  didik  memungkinkan  dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

 pemanfaatan berbagai sumber belajar merupakan upaya pemecahan 

masalah belajar Sumber-sumber belajar tersebut diidentifikasikan sebagai pesan, 

orang, bahan, alat, teknik, dan latar. teknologi pendidikan dicirikan dengan 

pemanfaatan sumber belajar seluas mungkin untuk kebutuhan belajar dan dalam 

upaya untuk mendapat hasil belajar yang maksimal, maka sumber belajar tersebut 

perlu dikembangkan dan dikelola secara sistematik, baik, dan fungsional. 

 Peserta didik dalam proses pembelajaran tidak hanya berinteraksi dengan 

tenaga pengajar sebagai salah satu sumber, tetapi mencakup interaksi dengan 

semua sumber belajar yang memungkinkan dipergunakan untuk mencapai hasil 

yang diinginkan. Sedangkan pengetahuan dan keterampilan tentang strategi, 
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menganalisis, memilih, dan memanfaatkan sumber belajar oleh tenaga pengajar 

pada umumnya belum memadai sehingga perlu dijelaskan tentang bagaimana cara 

tenaga pengajar dan peserta didik memanfaatkan sumber belajar yang ada dalam 

upaya memperluas wawasan ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran. 

 

2.5.1 Dasar Pemilihan Media 

Poster merupakan sebuah sarana komunikasi,maka poster tersebut harus 

komunikatif dan informatif. Komunikatif berarti dapat dilihat dari isisi bahasa 

penyampaian yang harus sesuai target khalayak pembaca poster tersebut. 

Informatif maksudnya ide atau pesan yang akan di sampaikan tertuang dalam 

poster tersebut setepat mungkin dan tidak terbelit-belit. Gambar dan teks pada 

poster juga harus mudah dipahami agar tidak terjadi salah tafsir. 

  Poster merupakan konsep visual yang terdiri dari kombinasi antara garis, 

warna dan kata-kata (teks). Media poster ditujukan untuk menangkap dan 

mempertahankan perhatian orang (eye cathing) agar mereka dapat memahami 

pesan yang terdapat di dalamnya.  Media poster adalah media yang menyajikan 

informasi dalam bentuk visual untuk mempengaruhi dan memotivasi peserta 

didik yang melihatnya.  

Poster dibuat sesuai dengan tujuan mampu mendorong seseorang untuk 

melakuan tindakan atau action tertentu. Selain itu poster harus dibuat secara 

menarik sehingga mampu membuat orang mempelajari isi informasi yang 

terdapat di dalamnya. Penggunaan media yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran diharapkan dapat menumbuhkan motivasi peserta didik, dan 
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materi yang diajarkan lebih mudah dipahami oleh peserta didik, serta peserta 

didik tidak cepat bosan. 

Penilaian atau evaluasi dapat dilakukan dengan prinsip ujicoba media dan 

pada ujicoba media, terdapat 5 variabel efektifitas yang ingin diukur, yaitu:  

1. Menarik (Attraction)  

Materi komunikasi haruslah menarik, jika tidak orang tidak akan tertarik 

untuk melihat atau mendengar. Poster yang warnanya tidak menarik akan 

terlewatkan begitu saja, sehingga jelas akan mendorong pembaca untuk 

tertarik pada isi poster tersebut.  

2. Pemahaman (Comprehension)  

Penggunaan kata-kata yang sulit juga merupakan salah satu faktor rendahnya 

pemahaman, atau bisa juga, pesan sudah jelas, kata-kata mudah dimengerti  

3. Penerimaan (Acceptabillity)  

Penerimaan merupakan hal-hal yang kita sampaikan kepada sasaran tidak 

bertentangan dengan norma dan budaya setempat.  

4. Kesesuaian Sasaran/Rasa Terlibat (Self-Involvement)  

Kondisi yang sesuai tidak akan mempersulit pemahaman dalam isi poster.  

5. Dorongan untuk bertindak (Persuasion)  

Kebanyakan dari materi komunikasi memuat pesan yang meminta, 

memotivasi, atau mendorong sasaran untuk melakukan suatu tindakan 

tertentu. Jika materi tidak meminta sasaran untuk melakukan sesuatu, maka 

butir ini tidak usah diujicobakan. gunakan suara-suara seperti musik, dan 

sebagainya). 
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2.5.2 Media Poster 

 Media berasal dari bahasa latin merupakan bentuk jamak dari “Medium” 

yang secara harfiah berarti “Perantara” atau “Pengantar” yaitu perantara atau 

pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Beberapa ahli memberikan 

definisi tentang media pembelajaran. Media pembelajaran adalah teknologi 

pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Media 

pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi 

pembelajaran seperti: buku, film, video dan sebagainya. Sedangkan, National 

Education Associaton mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana 

komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang-dengar, termasuk teknologi 

perangkat keras. Kesimpulannya media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang fikiran, perasaan, dan kemauan 

peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri 

peserta didik. Jadi, media pembelajaran adalah alat bantu guru untuk mengajar 

yang digunakan adalah alat bantu visual. 

 Media diartikan sebagai benda tiruan dalam wujud tiga dimensi yang 

merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. 

Penggunaan model sebagai media dalam pembelajaran dimaksudkan untuk 

mengatasi kendala tertentu. Media Poster suatu pembelajaran dapat dibuat dengan 

ukuran yang lebih besar, lebih kecil atau sama dengan benda sesungguhnya. 

 Poster adalah salah satu media yang terdiri dari lambang kata atau simbol 

yang sangat sederhana dan pada umumnya mengandung anjuran atau larangan . 

poster adalah kombinasi visual dari rancangan yang kuat, dengan warna, dan 
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pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang yang lewat tetapi cukup 

lama menanamkan gagasan yang berarti didalam ingatannya. Poster disebut juga 

plakat, lukisan atau gambar yang dipasang telah mendapat perhatian yang cukup 

besar sebagai suatu media untuk menyampaikan informasi, saran, pesan dan 

kesan, ide dan sebagainya. Poster memiliki kelebihan, yaitu harganya terjangkau 

oleh seorang guru atau tenaga pengajar. Media poster memvisualisasikan pesan, 

informasi atau konsep yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Poster 

menghadirkan ilustrasi melalui gambar yang hampir menyamai kenyataan dari 

sesuatu objek atau situasi (Maiyena, 2014). 

 

2.5.3 Kegunaan Poster 

 Secara umum, kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan 

media pembelajaran diuraikan sebagai berikut. 

1. Sasaran pengguna media 

Pemilihan media menyesuaikan kriteria peserta didik (siapakah sasaran 

didik yang akan menggunakan media bagaimana karakteristik mereka, dan 

seterusnya).  

2. Tujuan Penggunaan 

Tujuan Penggunaan akan mengarahkan pada jenis media tertentu, media 

realia, audio, visual diam, visual gerak, audio visual gerak dan seterusnya. 

3. Karakteristik media  

Media poster memiliki elebihan dan kelemahan namun penggunan poster 

disesuaikan terhadap tujuan pembelajaran  

4. Waktu 
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Efisiensi waktu penggunaan maupun membuat media yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran.  

5. Biaya 

Penggunaan media pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pembelajaran. faktor biaya menjadi kriteria yang 

harus kita pertimbangkan agar tidak terjadi pemborosan.  

6. Ketersediaan 

Media yang kita butuhkan itu ada di sekitar kita, maupun yang dibuat  

harus memperhatikan kemampuan, waktu, sarana Kegiatan pembelajaran  

yang menarik akan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

 Kecerdasan spasial merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki 

manusia dari 7 Teori Kecerdasan Majemuk (Multiple Intelligences) dengan 

melihat dari kemampuan peserta didik berdasarkan Kecerdasan Spasial (Visual - 

Spasial) yang cenderung peserta didik lebih mudah menangkap sesuatu dan 

berfikir melalui gambar dan cenderung mudah belajar melalu sajian-sajian visual 

seperti film, gambar, video, diagram , dan melukiskan atau mengukir gagasan 

gagasan yang ada di kepala melalui seni.  

Pembelajaran dengan menggunakan media poster dapat meningkatkan 

hasil belajar kognitif peserta didik. Poster adalah media pembelajaran berbentuk 

ilustrasi gambar yang disederhanakan, dibuat dengan ukuran besar, bertujuan 

untuk menarik perhatian, dan isi atau kandungannya berupa bujukan, memotivasi, 

atau mengingatkan sauatu gagasan pokok, fakta atau peristiwa tertentu. Poster 

merupakan media gambar. Dalam dunia pendidikan poster (plakat, 
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lukisan/gambar yang dipasang) telah mendapat perhatian cukup besar sebagai 

suatu media untuk menyampaikan informasi,saran, pesan dan kesan, ide dan 

sebagainya.  

 Poster dibuat sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, pada umumnya 

mampu mendorong seseorang untuk melakuan tindakan atau action tertentu. 

Selain itu poster harus dibuat secara menarik sehingga mampu membuat orang 

mempelajari isi informasi yang terdapat di dalamnya. 

Tabel 2.1 Kelebihan dan kelemahan poster 

 
 

2.5.4 Poster Promosi Keamanan Pangan Mewaspadai Jamu Tradisional yang  

       Mengandung Logam Berat untuk Kalangan Mahasiswa dan Peserta 

       Didik SMP Kelas VIII 

Penelitian yang dilakukan Okta Letri Husna  terhadap  logam  Pb pada 

sampel jamu pegal linu dari enam  sampel  yang  dianalisis, ditemukan kandungan  

logam  tersebut  0 –34,94  mg/Kg. Hasil kandungan logam Pb dan Hg pada jamu  

Pegal  Linu  yang  beredar  di  Kota Pekanbaru  nilainya  melampaui  ambang 

batas  yang  diperbolehkan  BPOM  RI. 
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Gangguan kesehatan yang terjadi akibat cemaran logam berat Pb (Pb) dapat 

mengakibatkan keracunan. Keracunan oleh persenyawaan Pb disebut juga  

plubism. Besarnya tingkat keracunan Pb menurut WHO (1977) dalam Naria 

(1999) dipengaruhi oleh:  

1. Umur. Anak-anak mengabsorbsi Pb lebih banyak dari orang dewasa. Anak-

anak juga lebih rentan sehingga dapat terjadi efek keracunan pada kandungan 

Pb yang rendah dalam darah.  

2. Jenis kelamin. Wanita lebih rentan dibandingkan dengan pria.  

3. Musim panas akan meningkatkan daya racun Pb.  

4. Peningkatan asam lambung akan meningkatkan absorbsi Pb  

5. Peminum alkohol lebih rentan terhadap Pb 

Upaya yang harus dilakukan untuk terhindar dari cemaran logam ini adalah 

dengan mengkonsumsi jamu yang jelas terdaftar di BPOM dan memiliki label 

halal. Pentingnya memastikan makanan dan minuman terdaftar BPOM sebab 

produk yang sudah memiliki nomor registrasi BPOM dipastikan aman dan layak 

konsumsi, sementara produk yang belum terdaftar BPOM tidak terjamin 

kandungan dan kualitasnya.    

Sosialisasi kepada mahasiswa mengenai kandungan logam berat Pb (Pb) 

pada jamu tradisional perlu dilakukan agar mahasiswa didik lebih memperhatikan 

keamanan pangan sebelum mengkonsumsinya. Poster promosi dirasa tepat 

sebagai media belajar keamanan pangan dengan bahasa yang ringan dan bersifat 

informatif.  
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2.6 Kerangka Konsep 

Gambar 2.4 Kerangka konsep penelitian analisis kandungan plumbum pada jamu gendong 

Kualitas bahan 

Penyajian Produk 

Kontaminasi: Air 

      Tanah 

     Udara 

Jenis tanaman 

obat 

Pemilihan Bahan 

Baku

Pencucian Bahan 

Peralatan yang 

dipakai 

Air  yang dipakai 

Lingkungan 

Peralatan 

Hygine Penjual 

menurut peraturan 

Ditjen POM No. 

03725/B/SK/VII/

1989 dan Badan 

Standarisasi 

Nasional Tahun 

2009, maksimum 

kadar timbal 

dalam pangan 

adalah 0.25 mg/L 
Peralatan yang 

dipakai 

Air yang tercemar 

Asap kendaraan 

Wadah apakah terkontasi 

logam atau tidak 

Kebersihan badan, tangan, 

kuku, dll 

Pengolahan 

bahan 


