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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kontaminasi logam berat di lingkungan dapat berasal dari polusi udara, 

limbah B3, kegiatan industri, aktivitas pertambangan, transportasi dan bahan 

makanan yang dikonsumsi sehari-hari seperti bawang merah dan bawang putih. 

Logam berat yang biasa mencemari lingkungan dan bahan makanan antara lain Pb 

dan Cd (Parsa, 2001). Efek toksik dari logam berat yang sering terjadi adalah 

karsinogenik, gangguan pada sistem imun, gangguan pada susunan saraf, 

gangguan dan kerusakan ginjal, efek terhadap sistem pernapasan serta berefek 

pada jaringan yang terpapar langsung oleh logam berat sehingga dapat 

menyebabkan kematian jaringan (Ridawati, 2013). 

Banyak jenis sayuran yang beredar dimasyatakat namun tidak dapat 

dijamin keamanannya. Hal ini diduga karena sayuran telah terkontaminasi oleh 

logam berat timbal dan kadmium. Sayuran seperti bawang merah dan bawang 

putih dapat menjadi salah satu mediator penyebaran logam berat pada manusia 

karena logam berat dapat masuk ke dalam sayuran melalui akar dan mulut daun 

(stoma), sehingga besar kemungkinan terjadinya perpindahan logam berat dari 

sayuran yang telah tercemar kedalam tubuh manusia (Farida, 2004). 

Timbal dan kadmium merupakan salah satu logam berat yang sering 

menjadi pemicu dari kontaminasi pada lingkungan. Hal ini disebabkan karena 

timbal sering digunakan pada pabrik baterai, tinta dan yang paling banyak 

digunakan pada bahan bakar (bensin) dengan tujuan agar bensin lebih mudah 
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cepat terbakar. Timbal ditambahkan pada bensin dalam bentuk tetra ethyl lead 

(TEL) (Ridawati, 2013). Sedangkan kadmium sering dijumpai sebagai bahan 

pelapis logam karena mutunya lebih baik dibanding pelapis seng. Pelapisan logam 

dengan menggunakan kadmium biasanya dilakukan dengan jalan elektrolisis, 

pencelupan atau penyemprotan (Darmono, 1995). Batas maksimum cemaran 

logam berat timbal pada sayur dan buah (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk 

kacang kedelai dan lidah buaya), rumput laut, biji-bijian adalah 0,5 mg/Kg 

sedangkan batas cemaran kadmium adalah 0,2 mg/Kg. Batas maksimum timbal 

untuk olahan sayuran dan sari buah adalah 0,10 mg/Kg dan kadmium 0,3 mg/Kg 

(BPOM, 2017).  

Penelitian yang dilakukan oleh Hartini (2011) mengenai kandungan logam 

timbal pada bawang merah yang terdapat di Kabupaten Brebes dapat diketahui 

bahwa bawang merah mengandung timbal namun konsentrasinya masih dalam 

batas aman. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Raharjo (2012) mengenai 

kandungan kadmium pada bawang merah yang terdapat di Kota Tegal, 

menyatakan bahwa bawang merah mengandung kadmium dengan konsentrasi 

yang telah melebihi batas aman yang ditetapkan BPOM. 

Seyoum Leta pada tahun 2015 melakukan penelitian terhadap beberapa 

jenis sayuran yang diantaranya bawang merah dan bawang putih yang ditanam 

pada pinggiran sungai dekat irigasi terhadap kandungan logam timbal dan 

kadmium. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kandungan timbal dan 

kadmium pada bawang merah dan bawang putih telah melewati batas aman. 
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Berdasarkan uraian diatas, pada penelitian ini akan dilakukan analisa 

perbandingan kadar logam timbal dan kadmium pada bawang merah dan bawang 

putih yang diambil di daerah pertanian sayuran yang letaknya berada di pinggiran 

jalan raya di Kota Temanggung. 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah konsentrasi logam Pb dan Cd didalam bawang merah dan bawang 

putih memenuhi syarat BPOM ? 

2. Apakah terdapat perbedaan konsentrasi logam timbal dan kadmium yang 

terdapat didalam bawang merah dan bawang putih?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui konsentrasi logam Pb dan Cd yang terdapat pada bawang merah 

dan bawang putih. 

2. Mengetahui perbedaan konsentrasi logam Pb dan Cd yang terdapat pada 

bawang merah dan bawang putih. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Data penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya untuk 

menemukan kandungan logam berat lainnya pada bawang merah dan bawang 

putih yang dapat membahayakan kesehatan. 

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

masyarakat mengenai perbandingan kadar logam Pb dan Cd pada bawang 

merah dan bawang putih. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Bawang 

Bawang merah dan bawang putih merupakan umbi-umbian yang banyak 

digunakan oleh masyarakat sebagai pelengkap bahan masakan. Selain itu, bawang 

merah juga digunakan sebagai obat tradisional, misalnya obat untuk demam, 

masuk angin, diabetes mellitus, disentri dan akibat gigitan serangga (Samadi dan 

Cahyono, 2005). Sedangkan bawang putih dapat digunakan untuk mengobati 

tekanan darah tinggi, gangguan pernafasan, kolesterol, insomnia dan lain-lain 

(Thomas, 2000). 

2. Varietas Tanaman Bawang 

a) Bawang Merah ( Allium cepa L.) 

Bawang merah termasuk umbi-umbian dan tumbuhan terna yang tumbuh 

tegak dengan tinggi mencapai 15-50 cm, membentuk rumpun dan termasuk dalam 

tanaman semusim (Wibowo, 2006). Bawang merah merupakan tanaman dengan 

umbi berlapis yang memiliki akar serabut dengan daun berbentuk silinder 

berongga berwarna hijau muda sampai tua dan letak daun  melekat pada tangkai 

yang ukurannya relatif lebih pendek, sedangkan bunganya keluar dari ujung 

tanaman (Sudirja, 2007).  

Berikut ini merupakan klasifikasi bawang merah (Anonim, 2001): 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Class  : Monocotyledonae 
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Ordo  : Liliales 

Familia  : Liliaceae 

Genus  : Allium 

Species  : Allium cepa L. 

Nama lokal : Bawang merah 

 

 

Gambar 1. Bawang Merah 

Sumber : Sudirja, 2007 

 

b) Bawang Putih ( Allium sativum L.) 

Bawang putih merupakan herba semusim berumpun yang memiliki tinggi 

sekitar 60 cm. Daun berbentuk helai-helai seperti pita yang memanjang keatas 

dengan bentuk daun pipih rata tidak berlubang, runcing diujung atasnya dan agak 

melipat ke dalam. Memiliki batang semu dan memiliki akar serabut (Syamsiah 

dan Tajudin, 2003). 

Berikut ini merupakan klasifikasi bawang putih (Anonim, 2001): 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Class  : Monocotyledonae 

Ordo  : Liliales 
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Familia  : Liliaceae 

Genus  : Allium 

Species  : Allium sativum L. 

Nama lokal  : Bawang putih 

 

Gambar 2. Bawang Putih 

 Sumber: Syamsiah dan Tajudin, 2003 

3. Kandungan Bawang 

 Secara umum bawang memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, yaitu: 

protein, kalsium, fosfor, besi, serat. Secara rinci kadar gizi dari bawang merah 

dan bawang putih dapat dilihat pada Tabel I dan Tabel II. 
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Tabel I. Kandungan Nutrisi (gizi) Bawang Merah dalam Tiap 100 gr Bahan. 

No Kandungan Gizi Jumlah 

1 Kalori (kal) 39,00 

2 Protein (g) 1,5 

3 Lemak (g) 0,3 

4 Kalsium (g) 36,00 

5 Fosfor (mg) 40,00 

6 Besi (mg) 0,80 

7 Vitamin A - 

8 Vitamin B1 (mg) 0,03 

9 Vitamin B2 - 

10 Vitamin C (mg) 2,00 

11 Air (g) 88,00 

Sumber: Direktorat Gizi, Depkes RI (1979) 

Tabel II. Kandungan Nutrisi (gizi) Bawang Putih dalam Tiap 100 gr Bahan. 

No Kandungan Gizi Jumlah 

1 Kalori (kal) 95,00 

2 Protein (g) 4,50 

3 Lemak (g) 0,20 

4 Kalsium (mg) 42,00 

5 Fosfor (mg) 134,00 

6 Besi (mg) 1,00 

7 Vitamin A - 

8 Vitamin B1 (g) 0,22 

9 Vitamin C (g) 15,00 

10 Air (g) 71,00 

11 Karbohidrat (g) 23,10 

Sumber: Direktorat Gizi, Depkes RI (1992) 
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4. Logam Berat 

 Logam berat adalah unsur logam yang mempunyai massa jenis lebih 

besar dari 5 g/cm
3
 dengan nomor atom antara 23 sampai 92 atau terletak pada 

bagian kanan bawah dari tabel periodik (Ridawati, 2013). Menurut Standar 

Nasional Indonesia (SNI) No. 7383:2009 tentang Batas Maksimum Cemaran 

Logam Berat dalam Pangan menyatakan bahwa logam berat ialah elemen kimiawi 

metalik dan metaloida yang memiliki bobot atom dan bobot jenis yang tinggi serta 

dapat bersifat racun bagi manusia. Logam berat mampu meracuni tumbuhan, 

hewan serta manusia walaupun dalam konsentrasi yang rendah. Beberapa logam 

berat yang dapat mencemari lingkungan dan bersifat toksik ialah krom (Cr), perak 

(Ag), kadmium (Cd), timbal (Pb), seng (Zn), merkuri (Hg), tembaga (Cu), besi 

(Fe), molibdat (Mo), nikel (Ni), timah (Sn), kobalt (Co) dan unsur-unsur yang 

termasuk dalam logam ringan arsen (As), alumunium (Al) dan selenium (Se) 

(Nuzula, 2004). 

Sumber kontaminasi logam berat di kehidupan sehari-hari dapat berasal 

dari berbagai macam sumber, baik sumber alami maupun efek dari aktifitas 

kehidupan manusia. Berikut ini ialah sumber-sumber logam berat yaitu, sumber 

alami (logam berat dapat dijumpai di seluruh bagian alam dengan kadar yang 

dapat berubah-ubah tergantung pada adanya perubahan dari kejadian alam), 

kegiatan industri (industri baterai, industri zat warna, industri bahan bakar, 

industri kabel), aktivitas pertambangan (pertambangan emas menyebabkan 

pencemaran lingkungan oleh logam Hg), transportasi (pencemaran udara yang 

disebabkan gas buangan kendaraan bermotor), bahan makanan (bahan makanan 
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mengandung logam berat akibat pencemaran secara langsung maupun tidak 

langsung) (Ridawati, 2013). 

Logam berat umumnya dapat menimbulkan efek khusus pada manusia. 

Berikut ini beberapa efek toksik yang umum terjadi pada manusia: 

(1) Karsinogenitas. 

(2) Gangguan sistem imun. 

(3) Gangguan susunan saraf. 

(4) Gangguan dan kerusakan ginjal. 

(5) Efek terhadap sistem pernapasan. 

(6) Efek langsung pada jaringan yang terpapar sehingga menyebabkan kematian 

jaringan (Ridawati, 2013). 

 

a) Logam Timbal (Pb) 

 Timbal merupakan salah satu unsur dalam tabel periodik dengan lambang 

Pb dan nomor atom 82 dengan bobot 207,2. Lambang Pb diambil dari bahasa latin 

plumbum. Logam ini termasuk dalam kelompok logam-logam golongan IV-A 

pada tabel periodik unsur kimia. Logam timbal (Pb) merupakan logam yang tahan 

korosi, mempunyai titik lebur rendah sekitar 327,5
o
C, titik didih 1740

o
C, memiliki 

kerapatan yang besar, dan sebagai penghantar listrik yang baik (Cahyadi,2004). 

Timbal (Pb) bersifat lunak, berwarna cokelat kehitaman, serta mudah dimurnikan 

dari pertambangan (Ridawati, 2013).  

 Konsentrasi maksimal timbal yang masih dianggap aman serta dapat 

ditoleransi pada aliran darah anak-anak sesuai yang diperkenankan WHO adalah 
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10 µg/dl darah, sedangkan pada orang dewasa ialah 10-25 µg/dl darah. Apabila 

konsentrasi timbal didalam darah melebihi batasan maka dapat menyebabkan efek 

toksisitas berupa anemia, mual dan sakit perut serta kelumpuhan (Hamidah, 

1980).  

 Gejala keracunan timbal yang terjadi dapat berbeda antara anak-anak 

dengan orang dewasa. Pada orang dewasa gejala keracunan timbal dapat dilihat 

dari 3P, yaitu pallor (pucat), pain (sakit), dan paralysis (kelumpuhan). Sedangkan 

pada anak-anak dapat menimbulkan gejala berupa berkurangnya nafsu makan, 

sakit perut dan muntah-muntah, lemah, pergerakannya kaku, sulit berbicara. 

Keracunan timbal dapat bersifat kronis maupun akut. Pada keracunan timbal yang 

bersifat kronis, biasanya gejala awal yang terjadi tidak terlihat. Namun lama-

kelamaan akan menunjukkan efek toksik yang disebabkan oleh timbal semakin 

meningkat hingga akhirnya akan timbul gejala keracunan. Sedangkan gejala 

keracunan yang bersifat akut akan muncul apabila timbal masuk kedalam tubuh 

dengan konsentrasi yang tinggi. Logam timbal dapat masuk ke tubuh melalui 

makanan atau udara yang telah tercemar timbal (Ridawati, 2013). 

 Terdapat tiga sumber kontaminasi timbal pada makanan yaitu berupa 

pencemaran udara yang berasal dari gas buangan kendaraan bermotor, peralatan 

dapur yang digunakan untuk memasak, serta kertas kemasan dan nonkemasan 

seperti kertas koran dan majalah (Ridawati, 2013).   

Penelitian tentang penentuan kadar logam timbal (Pb) yang dilakukan pada 

daun bayam (Amaranthus spp.) dengan menggunakan destruksi basah secara 

spektroskopi serapan atom menunjukkan hasil bahwa pada daun bayam merah 
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mengandung logam berat timbal sebanyak 10,114 mg/kg dan daun bayam hijau 

sebesar 10,518 mg/kg, dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa kadar timbal telah 

melebihi batas aman yang telah ditetapkan SNI yaitu 0,5 mg/kg (Resti, 2016). 

b) Logam Kadmium (Cd) 

Kadmium merupakan logam berat yang memiliki nomor atom 48, 

mempunyai bobot atom 112,41 g/mol dan bobot jenis 8,642 g/cm
3
 pada suhu 

20
o
C, titik leleh 320,9

o
C, titik didih 767

o
C dan tekanan uapnya 0,013 Pa pada 

suhu 180
o
C (Ridawati, 2013). Waktu paruhnya 30 tahun dan terakumulasi pada 

ginjal, sehingga ginjal mengalami disfungsi. Kadmium yang terdapat dalam tubuh 

manusia sebagian besar diperoleh melalui makanan dan tembakau, hanya 

sejumlah kecil berasal dari air minum dan polusi udara. Pemasukan kadmium 

melalui makanan 10-40 µg/hari, sedikitnya 50% diserap oleh tubuh (Laegreid, 

1999). 

 Jumlah normal kadmium di tanah berada di bawah 1 ppm, tetapi angka 

tertinggi (1700 ppm) dijumpai pada permukaan sampel tanah yang diambil di 

dekat pertambangan biji seng (Zn). Pada umumnya tanaman menyerap hanya 

sedikit (1-5%) larutan kadmium yang ditambahkan kedalam tanah. Akumulasi 

dalam jangka waktu yang lama dapat meningkatkan kandungan kadmium dalam 

tanah dan tanaman yang sedang tumbuh. Sayuran mengakumulasi kadmium lebih 

banyak dibanding tanaman bahan pangan lainnya (Charlena, 2004). Kadmium 

lebih mudah diakumulasi oleh tanaman dibanding logam berat lainnya seperti 

timbal. Menurut WHO, konsumsi perminggu yang ditoleransi bagi manusia 

adalah 400-500 g/orang atau 7 mg/kgBB.  
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Kadmium dapat masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernafasan dengan 

cara menghirup udara yang mengandung garam debu kadmium maupun uap 

cadmium oxide (Adiwisastra, 1992). Keracunan kadmium dalam bentuk uap 

bersifat sangat toksik. Dosis uap kadmium yang dapat mematikan melalui 

pernafasan diperkirakan sekitar 190 mg/m
3
 selama 10 menit atau sekitar 8 mg/m

3
 

selama 240 menit. Sedangkan nilai LD50 dari Cd sebesar 225 mg/kg dan nilai 

PTWI sebesar 0,007 mg/kgBB (Ridawati, 2013).  

Gejala keracunan kadmium dapat bersifat akut maupun kronis. Keracunan 

kadmium akut dapat terjadi apabila kadmium masuk kedalam tubuh dalam 

konsentrasi yang besar. Diperkirakan konsentrasi yang dapat mematikan sekitar 

500 mg/kg untuk orang dewasa. Efek mematikan dari dosis tersebut dapat terlihat 

apabila kadmium telah diserap tubuh sebanyak 0,043 mg/kg per hari. Keracunan 

kadmium kronis terjadi apabila seseorang memakan atau menghirup udara yang 

telah tercemar kadmium dalam waktu yang cukup lama, meskipun dalam dosis 

yang rendah. Keracunan kadmium yang bersifat kronis dapat menyebabkan 

gangguan kardiovaskuler dan hipertensi (Ridawati, 2013). 

Berikut ini beberapa gejala keracunan yang disebabkan oleh logam berat  

kadmium: 

(1) Gejala keracunan karena debu garam kadmium: 

a) Meningkatnya air liur dan air mata oleh kelenjar saliva 

b) Mati lemas (choking attack) 

c) Muntah 

d) Nyeri pada daerah perut (abdominal pain) 
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e) Diare disertai perasaan mulas seperti ingin buang air besar (tenesmus). 

(2) Gejala keracunan karena uap cadmium oxide 

a) Tenggorokan terasa kering 

b) Batuk, sakit kepala dan muntah (Adiwisastra, 1992). 

(3) Gejala keracunan kronis 

a) Napas pendek (sesak napas) 

b) Penurunan indera penciuman 

c) Penurunan berat badan 

d) Rasa ngilu pada gigi serta gigi berwarna keemasan. 

(4) Gejala keracunan akut 

a) Sesak dada 

b) Kerongkongan kering 

c) Napas pendek dan terengah-engah 

d) Distress serta dapat berkembang menjadi penyakit radang paru-paru, 

sakit kepala serta menggigil 

e) Kematian (Ridawati, 2013). 

Penelitian sebelumnya, spektrofotometri serapan atom juga digunakan 

dalam analisis kandungan logam berat kadmium dalam tanaman bawang merah 

yang dibandingkan dengan kontrol. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa tanaman bawang merah memiliki konsentrasi kadmium sebesar 1,85-3,5 

mg/kg. Konsentrasi tersebut telah melewati batas aman untuk dikonsumsi 

(Raharjo, 2012). 
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5. Metode Destruksi 

 Destruksi adalah suatu proses pemecahan senyawa menjadi unsur-

unsurnya dari bentuk organik logam menjadi bentuk logam anorganik sehingga 

senyawa tersebut dapat dianalisis (Kristianingrum, 2012). Preparasi sampel sangat 

menentukan hasil dari suatu analisis. Preparasi sampel dapat dilakukan melalui 

dua metode yaitu metode pengabuan kering (dry ashing) atau pengabuan basah 

(wet ashing) (Apriyanto, 1989). Pemilihan metode preparasi sampel ini dapat 

ditentukan melalui sifat zat organik dan anorganik yang ada didalam bahan yang 

akan dianalisis. 

 Destruksi ialah perombakan organik logam di dalam sampel menjadi 

logam-logam anorganik dengan pengabuan sampel dalam muffle furnace dan 

memerlukan suhu pemanasan tertentu. Suhu yang diperlukan saat proses 

pengabuan atau pemanasan pada destruksi kering ialah suhu 400-800
o
C, namun 

suhu ini disesuaikan dengan sampel yang akan dianalisis. Suhu yang akan 

digunakan pada metode ini hendaklah ditinjau dari logam yang akan dianalisis 

(Raimon, 1993).  

a) Destruksi Kering 

Destruksi kering merupakan proses pemisahan senyawa organik logam di 

dalam sampel menjadi senyawa-senyawa anorganik dengan cara dilakukan 

pengabuan dengan menggunakan muffle furnace pada suhu tinggi antara 400-

800
o
C. Suhu yang digunakan tergantung pada jenis sampel yang digunakan 

(Raimon, 1993). Kelebihan dari metode destruksi kering ialah terhindarnya dari 

zat pengotor selama proses pelaksaan destruksi.  
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Penelitian sebelumnya destruksi kering juga digunakan untuk determinasi 

kadar logam berat timbal yang terdapat dalam makanan kaleng. Hasil dari 

penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dalam sampel sosis dan leci kaleng 

mengandung logam berat timbal, namun konsentrasinya masih dalam batas aman 

yaitu 1 ppm (Dewi, 2012). 

6. Analisis Data One Way Anova 

Analisis varian atau anova merupakan metode analisis statistika yang 

termasuk dalam cabang statistika interferensi. Anova menggunakan uji F karena 

pada pengujian menggunakan lebih dari 2 variabel. Teknik analisis komparatif 

dengan menggunakan test t yaitu dengan mencari perbedaan signifikan dari dua 

buah mean dan efektif apabila hanya terdiri dari dua buah variabel (Horwitz, 

1975). Anova satu arah (One Way Anova) digunakan karena data yang akan 

dianalisis terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. 

 Analisis anova dapat diketahui dengan melihat hasil apabila F hitung <F 

tabel maka Ho diterima dan Ho ditolak apabila F hitung > F tabel. Apabila % 

recovery  yang lebih besar dari 100% atau hasil pengukuran lebih besar dari 

konsentrasi sebenarnya dapat disebabkan oleh adanya faktor ketidak pastian pada 

kurva standar. Faktor ini disebabkan adanya ketidak pastian dalam kalibrasi baik 

dalam penggunaan alat maupun dalam pembacaan skala (Horwitz, 1975). 

7. Regresi Linier 

Regresi linier merupakan metode statistika yang digunakan untuk 

membuat model atau hubungan antara satu atau lebih variabel X dengan sebuah 

variabel respon Y. Analisis regresi linier dengan satu variabel X disebut dengan 
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regresi linier sederhana, sedangkan jika variabel X lebih dari satu disebut sebagai 

regresi linier berganda (Kurniawan, 2008). 

Dalam analisis hubungan fungsional antara variabel bebas X dan variabel 

respon Y, ada kemungkinan terjadi hubungan linier yang berbeda untuk setiap 

interval X. Apabila regresi X terhadap Y memiliki hubungan linier tertentu pada 

interval X maka penggunaan model regresi linier sederhana kurang tepat pada 

kasus tersebut karena hasil analisis tidak dapat memberikan informasi menyeluruh 

tentang data (Ryan dan porth, 2007). 

8. Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) 

Spektrofotometri serapan atom merupakan suatu instrumen yang 

digunakan pada metode analisis unsur-unsur logam dan metaloid yang 

pengukurannya berdasarkan serapan serta panjang gelombang tertentu oleh atom 

logam dalam keadaan bebas (Skoog, 2000). Spektrofotometri serapan atom dapat 

dijadikan pilihan utama dalam menganalisis unsur logam yang memiliki 

konsentrasi sangat kecil baik ppm maupun ppb karena alat ini memiliki 

sensitivitas yang sangat tinggi. Mempunyai beberapa kelebihan diantaranya dapat 

dilakukan secara cepat, ketelitian tinggi sampai tingkat runut dan tidak 

memerlukan pemisahan (penentuan suatu unsur dapat dilakukan dengan kehadiran 

unsur lain, asal katoda berongga yang diperlukan tersedia). Penentuan konsentrasi 

unsur logam dalam sampel dapat dilakukan antara absorbansi terhadap konsentrasi 

larutan standar. Hal ini sesuai dengan hukum Lambert Beer yang menyatakan 

bahwa jumlah energi yang diserap (absorbansi) sebanding dengan konsentrasi (C) 

(Khopkar, 1984).  
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Prinsip Spektrofotometri Serapan Atom berdasarkan pada proses 

penyerapan energi radiasi yang berasal dari sumber nyala atom yang berada pada 

tingkat energi dasar akan memberikan energi menjadi bacaan absorbs yang 

sebanding dengan konsentrasi (Vogel, 1990). 

Tiap panjang gelombang yang menghasilkan garis spektrum yang tajam 

dengan intensitas maksimum disebut dengan garis resonansi. Garis yang bukan 

garis resonansi dapat berupa spektrum yang dengan tingkat energi molekul, 

biasanya berupa pita-pita lebar (Khopkar, 2008).  

F. LANDASAN TEORI 

Penelitian kandungan timbal dan kadmium dilakukan pada berbagai 

macam sayuran, diantaranya bawang merah dan bawang putih. Hasil dari 

penelitian ini menyatakan bahwa konsentrasi timbal dan kadmium pada bawang 

merah dan bawang putih telah berada diatas batas yang diperbolehkan. Sehingga 

kedua sayuran ini tidak aman dikonsumsi karena akumulasi logam didalamnya 

sangat tinggi (Leta S, 2015). 

Analisa kandungan kadmium pada tanaman bawang merah yang berasal 

dari Kota Tegal. Metode yang digunakan pada penelitian ini melalui analisis 

kandungan kadmium dalam tanaman bawang merah dibandingkan dengan kontrol 

dengan menggunakan metode spektrofotometri serapan atom (SSA). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi dari kadmium yang terdapat pada 

bawang merah telah melampaui ambang batas aman bagi makanan, kesehatan dan 

lingkungan (Raharjo, 2012). 
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Penentuan konsentrasi timbal dalam umbi bawang merah yang diambil 

dari Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes dilakukan dengan menggunakan 

metode spektroskopi serapan atom (SSA). Berdasarkan hasil analisa yang telah 

dilakukan, dapat diketahui bahwa konsentrasi timbal yang terdapat pada umbi 

bawang merah telah mendekati ambang batas kritis yaitu 0,16-0,20 mg/kg 

(Hartini, 2011). 

G. HIPOTESIS 

1. Kandungan logam timbal dan kadmium yang terdapat pada bawang merah dan 

bawang putih melebihi batas yang ditetapkan BPOM.  

2. Terdapat perbedaan konsentrasi logam timbal dan kadmium pada bawang 

merah dan bawang putih. 

 

 

 

 

 

 

 


