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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Kontaminasi logam merupakan salah satu contoh akibat adanya 

cemaran yang dapat merusak lingkungan. Suatu tatanan lingkungan dapat 

mengalami pencemaran disebabkan oleh adanya limbah dan polusi udara 

(Polar, 1994). Kontaminasi logam berat antara lain timbal (Pb), kadmium 

(Cd)  dalam makanan dengan kadar melebihi ambang batas aman yang telah 

ditetapkan dapat berpotensi menimbulkan efek toksisitas akut dari logam-

logam berat umumnya dapat menimbulkan kerusakan ginjal, gangguan pada 

sistem pernafasan serta dapat menyebabkan karsinogenik (Ridawati, 2013). 

  Banyak jenis sayuran yang beredar dimasyarakat namun tidak 

dapat dijamin keamanannya hal ini diduga karena sayuran telah 

terkontaminasi oleh logam berat seperti timbal dan kadmium. Pencemaran 

logam berat seperti Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) kedalam sayuran dapat 

berasal dari penggunaan pupuk, pestisida, kandungan tanah, kandungan air, 

serta polusi udara sehingga dapat menurunkan kandungan gizi yang terdapat 

di dalam sayuran. Logam berat yang ada di lingkungan, tanah, air, dan udara 

dengan suatu mekanisme tertentu masuk ke dalam tubuh mahluk hidup. 

Tanaman yang menjadi mediator penyebaran logam berat pada makhluk 

hidup, menyerap logam berat melalui akar dan daun (stomata). Logam berat 

terserap ke dalam jaringan tanaman melalui akar, yang selanjutnya akan 
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masuk ke dalam siklus rantai makanan (Alloway, 1990 dalam Darmono, 

2005). 

  Logam timbal dan kadmium merupakan logam berat yang sering 

menjadi pemicu terjadinya kontaminasi di lingkungan. Hal ini disebabkan 

karena timbal banyak digunakan di pabrik-pabrik, seperti pabrik baterai dan 

percetakan serta paling banyak digunakan sebagai bahan bakar (bensin)  

kendaraan bermotor yang mengandung Pb. Penggunaan Pb dalam bensin 

bertujuan untuk mempermudah bensin terbakar dengan cara menurunkan 

titik bakarnya melalui peningkatan bilangan oktan dengan penambahan 

timbal dalam bentuk Tetra Ethyl Lead (TEL), kadmium banyak digunakan 

untuk pelapis logam karena mutunya lebih baik daripada seng. Proses 

tersebut biasanya dilakukan dengan cara elektrolisis, pencelupan atau 

penyemprotan. Dari proses tersebut kemungkinan kadmium akan terbuang 

ke dalam alam lingkungan dan terbawa melalui air dan udara, sehingga 

menyebar luas ke daerah pertanian dan pemukiman, sehingga berpengaruh  

terhadap kehidupan (Darmono, 1999). Batas maksimum cemaran logam 

berat dalam pangan olahan untuk sayur dan buah termasuk jamur, umbi, 

kacang, termasuk kacang kedelai dan lidah buaya, rumput laut dan biji-

bijian. Batas maksimum sayur sawi pada logam Pb 0,20 mg/kg sedangkan 

Cd 0,05 mg/kg. Batasan maksimum olahan sari buah dan sari sayuran pada  

Pb 0,10 mg/kg dan Cd 0,03 mg/kg (BPOM, 2017).  

  Penelitian yang dilakukan oleh (Khwaounjoo, 2011) tentang Heavy 

metal contamination in green leafy vegetables collected from different market sites 
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of khatmandu and their associated health risks pada berbagai jenis sayuran hijau 

yaitu  mustard (Brassica campestris), creek kebun (Lepidium sativum), adas 

(Foeniculum vulgare), ketumbar (Coriandrum sativum), dan bayam (Spinacea 

oleracea) yang dikumpulkan dari berbagai situs pasar khadmandu menunjukan 

bahwa konsentrasi  Pb dan Cd di semua sayuran telah melebihi batas yang telah 

ditetapkan oleh FAO/WHO untuk dikonsumsi manusia. Ramadiningrum (2016) 

melakukan penelitian kandungan logam Pb pada sayuran sawi hijau dan sawi 

putih dengan menggunakan metode destruksi basah dengan menggunakan 

alat spektroskopi serapan atom, hasil dari penelitiannya menunjukan bahwa 

adanya perbedaan yang tidak signifikan. Kadar Pb dalam sawi putih sedikit 

lebih tinggi dibandingkan dengan sawi hijau diasumsikan antara kedua 

sampel tersebut, sampel sawi putih lebih memiliki kadar air lebih banyak dari 

sawi hijau, sehingga peluang untuk menyerap logam timbal akan lebih 

banyak pada saat proses pengairan selama penanaman. 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah kandungan timbal (Pb) dan kadmium (Cd) didalam sawi hijau 

dan sawi sendok memenuhi syarat BPOM? 

2. Apakah terdapat perbedaan konsentrasi logam timbal dan kadmium 

yang terdapat didalam sawi hijau dan sawi sendok? 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 
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1.  Mengetahui konsentrasi logam timbal (Pb) dan kadmium (Cd) pada 

sawi hijau dan sawi sendok 

2.  Mengetahui perbandingan konsentrasi logam timbal dan kadmium 

yang terdapat pada sawi hijau dan sawi sendok. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang kandungan logam timbal (Pb) dan logam kadmium (Cd) 

pada sayur sawi hijau dan sawi sendok yang memenuhi batasan standar 

BPOM. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Sawi 

Tanaman sawi (Brassica sp.) masih satu famili dengan kubis krop, 

kubis bunga, brokoli dan lobak atau rades, yaitu famili cruciferae 

(brassicaceae) oleh karena itu sifat morfologi tanamanya hampir sama, 

terutama pada sistem perakaran, struktur batang, bunga, buah, maupun 

bijinya. Sawi termasuk ke dalam kelompok tanaman sayuran daun yang 

mengandung zat-zat gizi lengkap yang memenuhi syarat kebutuhan gizi 

masyarakatat (Cahyono, 2003). 

2. Morfologi Tanaman Sawi 

Sistem perakaran tanaman sawi mempunyai akar tunggang (radix 

primaria) dan cabang-cabang akar yang bentuknya bulat panjang antara 

30-50 cm. Akar-akar dari sawi ini bermanfaat untuk menghisap air dan zat 
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makanan dari dalam tanah, serta menguatkan berdirinya batang tanaman 

(Heru, 2003). 

Tanaman sawi umumnya mudah berbunga dan berbiji secara alami 

baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Struktur bunga sawi 

tersusun dalam tangkai bunga (inflorescentia) yang tumbuh memanjang 

dan bercabang banyak. Tiap kuntum bunga sawi terdiri atas empat helai 

daun kelopak empat helai daun mahkota bunga yang berwarna kuning 

cerah, dengan empat helai benang sari dan satu buah putik yang berongga 

dua (Rukmana, 2002). 

3. Varietas Tanaman Sawi 

a. Sawi Hijau (Brassica rapa var. Parachinensis L.) 

 Sawi hijau merupakan tanaman yang mudah tumbuh, perkecambahanya 

epigeal, setelah daun ketiga dan seterusnya akan membentuk setengah roset 

dengan batang yang cukup tebal, namun tidak berkayu (Haryanto, 1994). 

Adapun klasifikasi tanaman sawi hijau atau adalah sebagai berikut:  

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Magnoliopsida 

Class  : Magnoliopsida 

Subclass  : Dillenidae 

Ordo  : Capparales 

Familia  : Brassicaceae 

Genus  : Brassica 
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Species  : Brassica rapa var. Parachinensis L. (Plantamor, 2011). 

 

Gambar 1. Sawi Hijau (Brassica rapa var. Parachinensis L.) (Dokumentasi sendiri, 

2018). 

Sayuran ini mudah dibudidayakan dan dapat dimakan dalam keadaan segar 

atau diolah menjadi asinan. Jenis sayuran ini mudah tumbuh di dataran rendah 

maupun pada dataran tinggi. Sawi hijau banyak dimanfaatkan sebagai 

tumbuhan percobaan untuk pemupukan, kesuburan tanaman, adanya gangguan 

karena kurang hara, serta bioremediasi (Plantamor, 2011). 

b. Sawi Sendok  (Brassica chinensis L.) 

   Tanaman sawi sendok memiliki daun yang bertangkai, daun berbentuk 

agak oval berwarna hijau tua dan mengkilap, tangkai daun berwarna putih atau 

hijau muda, tinggi tanaman mencapai 15-30 cm. Pada kelompok ini terdapat 

keragaman morfologis dan periode kematangan pada berbagai kultivar 

(Sutinah, 2010). 

Adapun klasifikasi tanaman sawi sendok atau pakcoy adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Class  : Dicotyledonae 
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Ordo  : Rhoeadales 

Familia  : Brassicaceae 

Genus  : Brassica 

Species  : Brassica rapa L.  

 

 Gambar 2. Sawi Sendok (Brassica rapa L) (Dokumentasi sendiri, 2018). 

 Tanaman ini kaya akan kandungan vitamin A, E dan K untuk kesehatan, 

sementara itu, vitamin K berkhasiat untuk membantu proses pembekuan darah 

dan vitamin E yang baik untuk kesehatan kulit (Prastio, 2015). 

c. Manfaat Tanaman Sawi 

 Menurut Fahrudin (2009) sawi sangat baik dalam menghilangkan rasa gatal 

yang berada di tenggorokan pada penderita batuk,dapat menyembuhkan 

penyakit kepala, bahan pembersih darah, dapat memperbaiki fungsi ginjal, 

serta memperbaiki dan memperlancar pencernaan. Kandungan yang terdapat 

pada sawi adalah kalori, protein, lemak, karbohidrat, serat, Ca, P, Fe, vitamin 

A, Vitamin B dan vitamin C. 
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Tabel I. Kandungan gizi setiap 100 gram sawi 

No Komposisi Jumlah 

1.  Kalori 22,0 k 

2.  Protein 2,30 g 

3.  Lemak 0,30 g 

4.  Karbohidrat 4,00 g 

5.  Serat 1,20 g 

6.  Kalsium (Ca) 220,50 mg 

7.  Fosfor (P) 38,40 mg 

8.  Besi (Fe) 2,90 mg 

9.  Vitamin A 969,00 SI 

10.  Vitamin B1 0,09 mg 

11.  Vitamin B2 0,10 mg 

12.  Vitamin B3 0,70 mg 

13.  Vitamin C 102,00 mg 

Sumber : Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan RI, 1979 

4. Logam Berat 

a. Deskripsi Logam Berat 

Logam berat adalah suatu terminologi umum yang digunakan untuk 

menjelaskan sekelompok elemen-elemen logam yang kebanyakan berbahaya 

apabila masuk kedalam tubuh. Logam berat merupakan unsur-unsur yang 

mempunyai nomor atom dari 22-92 dan terletak didalam periodik tiga dalam 

susunan berkala, mempunyai densitas lebih besar dari 5 gram/ml. Logam 

berat umumnya berada di sudut kanan bawah pada susunan berkala, seperti 

unsur-unsur Pb, Cd dan Hg (Hutagalung, 1991). 

Logam berat merupakan komponen alami tanah. Elemen ini tidak dapat 

didegradasi maupun dihancurkan. Logam berat dapat masuk kedalam tubuh 

manusia melalui makanan, air atau udara. Logam berat seperti tembaga, 

selenium atau seng dibutuhkan tubuh manusia untuk membantu kinerja 

metabolisme tubuh. Akan tetapi, dapat berpotensi menjadi racun jika 
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konsentrasi dalam tubuh berlebih. Logam berat menjadi berbahaya 

disebabkan sistem bioakumulasi, yaitu peningkatan konsentrasi unsur kimia 

didalam tubuh makhluk hidup (Anonimous, 2008). 

Berbeda dengan logam biasa, logam berat dapat menimbulkan efek-efek 

khusus dalam makhluk hidup. Secara umum bisa dikatakan bahwa semua 

logam berat dapat menjadi bahan pencemar yang akan meracuni tubuh 

makhluk hidup. Sebagai contoh logam air raksa, khrom, timbal dan kadmium. 

Kadmium dan venadium tergolong kategori khusus karena mempunyai efek 

yang merugikan tetapi belum tergolong unsur yang sangat beracun seperti 

timbal, arsen dan berlium. Logam berat yang biasa mencemari lingkungan 

adalah air raksa, timbal, arsenik, kadmium dan nikel. Logam tersebut dapat 

mengumpul didalam tubuh dalam jangka waktu lama sebagai racun 

terakumulasi (Polar, 1994). 

Organisme pertama yang terpengaruh akibat penambahan poluton logam 

berat ketanah atau habitat lainnya adalah organisme dan tanaman yang 

tumbuh ditanah  habitat tersebut. Dengan demikian pengaruh logam berat 

tersebut pada akhirnya akan sampai pada hierarki rantai makanan tertinggi 

yaitu manusia. Berikut ini adalah sumber- sumber logam berat yaitu, sumber 

alami (tanah, air), 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 bakan bakar motor), bahan makanan 
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(bahan makanan mengandung logam berat akibat pencemaran secara 

langsung maupun tidak langsung) (Alloway, 1990). 

Terserapnya  logam berat timbal (Pb) dan kadmium (Cd) ke tanaman 

dipengaruhi oleh pH tanah yang rendah. Supardi (1983) dalam Charlena, 

(2004) Logam berat timbal (Pb) dan kadmium (Cd) tidak akan larut kedalam 

tanah jika tanah tidak terlalu masam. Bahan organik adalah salah satu 

komponen terpenting didalam tanah. Berperan dalam perkembangan struktur 

tanah dan mengatur perpindahan polutan dan bahan pencemar didalam tanah, 

dan berperan penting didalam siklus perputaran serta penyimpanan hara dan 

air (Tuberima, 2004). Senyawa humat juga berperan dalam membentuk ikatan 

kompleks dengan logam-logam. Adanya pembentukan kompleks 

mempengaruhi kreaktifan dan efek toksik dari logam (Matagi, 1998). 

b. Deskripsi Logam Berat Timbal (Pb) 

Penyebaran logam timbal di bumi sangat sedikit. Jumlah timbal yang 

terdapat diseluruh lapisan bumi hanyalah 0,0002% dari jumlah seluruh kerak 

bumi. Jumlah ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kandungan 

logam berat lainnya yang ada di bumi (Polar, 2008). Selain dalam bentuk 

logam murni, bentuk timbal (Pb) tersebut berpengaruh terhadap toksisitas 

pada manusia (Darmono, 2011). 

Timbal adalah logam lunak kebiruan atau kelabu keperakan yang lazim 

terdapat dalam kandungan endapan sulfit yang tercampur mineral-mineral 

lain terutama seng dan tembaga. Penggunaan Pb terbesar adalah dalam 



11 
 

 
 

industri baterai kendaraan bermotor seperti timbal metalik dan komponen-

komponennya. Timbal digunakan pada bensin untuk kendaraan, cat dan 

pestisida. Pencemarn Pb dapat terjadi di udara, air, maupun tanah. 

Pencemaran timbal (Pb) merupakan masalah utama, tanah dan debu sekitar 

jalan raya pada umumnya telah tercemar bensin bertimbal selama bertahun-

tahun (Sunu, 2011). 

Timbal sebagian besar diakumulasi oleh organ tanaman, yaitu daun, 

batang daun akar, dan akar umbi-umbian (bawang merah). Perpindahan Pb 

dari tanah ke tanaman tergantung komposisi dan pH tanah, serta KTK. 

Konsentrasi timbal yang tertinggi (100-1000 mg/kg) akan mengakibatkan 

pengaruh toksik pada proses fotosintesis dan pertumbuhan. Timbal hanya 

mempengaruhi tanaman  bila konsentrasi tinggi (Anonimous, 1998). 

c. Analisis Logam Timbal (Pb) dalam Berbagai Sampel Sayuran 

Efek logam berat dapat berpengaruh langsung hingga terakumulasi pada 

rantai makanan walaupun pada konsentrasi yang sangat rendah. Logam berat 

tersebut dapat ditransfer dalam jangkauan yang sangat jauh sehingga akhirnya 

berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Beberapa logam berat yang dapat 

mencemari lingkungan dan bersifat toksik diantaranya adalah Kadmium (Cd) 

dan Timbal (Pb) (Nuzula, 2004). 

Batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan menyatatakan bahwa 

batas maksimum kandungan logam berat timbal (Pb) pada buah dan sayur 

serta hasil olahanya adalah 0,5 mg/kg. Peraturan Badan Pengawasan dan 
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Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor HK.00.06.1.52.4011 tentang 

penetapan batas maksimum cemaran mikroba dan kimia dalam makanan yang 

telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2009 yang menyatakan 

bahwa batas maksimum kandungan logam berat timbal (Pb) dalam buah 

olahan dan sayur olahan adalah 0,6 ppm atau mg/kg (SNI, 2009).  

Hasil analisis kandungan Pb tanaman sawi hijau yang diambil dari dua 

lokasi budidaya di wilayah Surabaya yaitu pada daerah penjaringan dan 

Maenanggal mencapai 2,113 ppm sehingga jika melihat dari ambang batas  

logam timbal (Pb) pada sayuran <0,5 ppm menurut SNI, tanaman sawi hijau 

tersebut melebihi ambang batas, sehingga sayuran sawi tersebut bahaya dan 

tidak layak untuk dikonnsumsi (Yuliani, 2015). 

d. Logam Berat Kadmium (Cd) 

Kadmium adalah logam kebiruan yang lunak, termasuk golongan II B 

tabel periodik dengan konigurasi [Kr]4d
10

5s
2
. Unsur ini bernomor atom 48, 

mempunyai bobot atom 112,41 g/mol dan densitas 8,65 g/cm. Titik didih dan 

titik lelehnya berturut-turut 765
0
C dan 320,9

0
C. Kadmium merupakan racun 

bagi tubuh manusia. Waktu paruh kadmium adalah 30 tahun dan terakumulasi 

pada ginjal, sehingga ginjal mengalami difungsi kadmium yang terdapat 

dalam tubuh manusia sebagian besar diperoleh melalui makanan dan 

tembakau,sebagian kecil berasal dari air minum dan polusi udara. Pemasukan 

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

(Laegreid, 1999). 
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Bahan pencemar kadmium dalam air berasal dari pembuangan limbah 

industri dan limbah pertambangan. Kadmium secara luas digunakan dalam 

proses pelapisan logam. Sifat kimia dari kadmium sangat mirip dengan seng, 

dan kedua metal tersebut sering terlibat bersama-sama dalam proses 

geokimia. Kedua logam tersebut terdapat dalam air dengan bilangan oksidasi 

2
+
 (Ahmad, 2004). 

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

tertinggi (1700 ppm) dapat dijumpai pada permukaan  sampel tanah yang 

diambil di dekat pertambangan  biji seng (Zn). Pada umumnya tanaman 

menyerap hanya (1-5%) larutan kadmium yang ditambahkan kedalam tanah. 

Akumulasi dalam jangka panjang dapat meningkatkan kandungan kadmium 

dalam tanah dan tanaman yang sedang tumbuh. Sayuran mengakumulasi 

kandungan Cd lebih banyak dibanding tanaman bahan pangan lainnya. 

Kadmium lebih mudah diakumulasi oleh tanaman dibanding logam berat 

lainnya seperti timbal. Menurut WHO, konsumsi per minggu yang ditoleransi 

bagi manusia adalah 400-500 gr per kg berat badan (Charlena, 2004). 

e.  Gejala Keracunan Logam Timbal (Pb) 

Menurut Charlene  (2004), didalam tubuh manusia timbal masuk melalui 

saluran pernafasan atau saluran pencernaan menuju ke sistem peredaran darah 

kemudian menyebar ke berbagai jaringan lain seperti pada ginjal, hati, otak, 

saraf dan tulang. Keracunan timbal pada orang dewasa ditandai dengan gejala  

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

keracunan timbal kronik ditandai dengan depresi, sakit kepala, sulit 
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berkonsentrasi, daya ingat terganggu, dan sulit tidur. Sedangkan gejala 

keracunan timbal akut berupa mual, muntah, sakit perut hebat, kelainan 

fungsi otak, anemia berat, kerusakan ginjal, bahkan kematian dapat terjadi 

dalam waktu 1-2 hari. Keracunan timbal pada anak-anak dapat mengurangi 

kecerdasan otak (Resosudarmo, 1996). 

f.  Gejala Keracunan Logam Kadmium (Cd) 

 Terpapar akut oleh kadmium (Cd) menyebabkan gejala nausea (mual), 

muntah, diare, kram otot, anemia, dermatitis, pertumbuhan lambat, kerusakan 

ginjal, hati dan kardiovaskuler, emphysema dan degenerasi testicular. Gejala 

akut keracunan Cd adalah dada terasa sesak, nafas pendek, nafas terengah-

engah, stress dan bisa berkembang kearah penyakit radang paru-paru, sakit 

kepala dan menggigil, bahkan dapat diikuti kematian. Gejala kronis akibat 

keracunan Cd yaitu nafas pendek, kemampuan mencium bau menurun, berat 

badan menurun, gigi terasa ngilu dan berwarna kuning keemasan (Suismono, 

2007).  

5. Metode Destruksi 

Penentuan kandungan mineral dalam bahan makanan dapat dilakukan 

dengan metode pengabuan kering (dry ashing), pengabuan basah (wet 

digestion), dan homogenate asam, pemilihan cara tersebut tergantung pada 

sifat zat organik yang ada didalam bahan mineral yang akan dianalisa 

(Muchtadi, 2009). 

Preparasi sampel sangat menentukan keberhasilan dalam suatu analisa. 

Preparasi sampel yang dapat dilakukan  yaitu dengan metode pengabuan 
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kering (dry ashing) atau pengabuan basah (wet digestion). Pemilihan metode 

pengabuan tersebut tergantung pada zat anorganik pada sampel, sifat bahan 

anorganik yang ada dalam bahan, logam berat yang akan dianalisa serta 

sensitivitas yang digunakan (Apriyanto, 1989). 

a. Metode Destruksi Kering 

Destruksi kering merupakan perombakan organik logam didalam sampel 

menjadi logam-logam anorganik dengan pengabuan sampel dalam muffle 

furnace dan memerlukan suhu pemanasan tertentu. Suhu yang digunakan 

pada destruksi kering adah 400-800
0
C pada saat pengabuan atau pemanasan, 

tetapi suhu ini sangat tergantung pada jenis sampel yang akan dianalisis. Suhu 

pengabuan dengan sistem ini terlebih dahulu ditinjau jenis logam yang akan 

dianalisis (Raimon, 1993). 

Destruksi kering merupakan metode yang paling umum digunakan 

dengan cara membakar habis bagian organik dan meninggalkan residu 

organik sebagai abu untuk analisis lebih lanjut. Pada destruksi kering suhu 

pengabuan harus diperhatikan karena banyak elemen abu yang dapat 

menguap pada suhu tinggi, selain itu suhu pengabuan juga dapat 

menyebabkan dekomposisi senyawa tertentu. Pengabuan kering dapat 

diterapkan pada hampir semua analisa mineral kecuali mercuri dan arsen. 

Cara ini lebih membutuhkan sedikit ketelitian sehingga dapat menganalisa 

bahan lebih banyak dibandingkan dengan pengabuan basah (Apriyanto, 

1989). Namun pada destruksi kering sering terjadi kehilangan unsur-unsur 
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mikroba tertentu karena suhu pemanasan yang tinggi, dapat juga terjadi reaksi 

antara unsur dengan wadah (Hidayati, 2013). 

Penelitian sebelumnya destruksi kering 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). 

b. Analisis Kadar Logam dan Kadmium dengan Menggunakan 

Spektroskopi Serapan Atom 

Spektroskopi Serapan Atom (SSA) adalah suatu alat yang digunakan pada 

metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang 

pengukuranya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang 

tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas (Skoog, 2000). Metode ini 

sangat tepat untuk analisis zat pada konsentrasi rendah. Teknik ini 

mempunyai banyak kelebihan dibanding dengan metode spektroskopi emisi 

konvensional (Khopkar, 1984). 

Metode SSA berprinsip pada absorbsi cahaya oleh atom, atom-atom akan 

menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu tergantung pada sifat 

unsurnya. Cahaya pada panjang gelombang tertentu mempunyai cukup energi 

untuk mengubah tingkat elektron suatu atom. Adanya absorbsi energi, berarti 

bahwa suatu atom pada keadaan dasar dinaikan pada keadaan eksitasi 

(Khopkar, 2008). 
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Penelelitian sebelumnya untuk mengetahui kandungan logam Pb pada 

sayuran sawi hijau dan sawi putih dengan menggunakan metode destruksi 

basah dengan menggunakan alat Spektroskopi Serapan Atom 

(Ramadiningrum, 2016). 

c. Uji One Way Anova 

Analisis varians (analysis of variance) atau ANOVA adalah metode 

analisis statistik yang termasuk ke dalam cabang statistik interferensi, uji 

dalam anova menggunakan uji F karena dipakai untuk pengujian lebih dari 2 

sampel. Teknik analisis komperatif dengan menggunakan tes “t” yaitu dengan 

mencari perbedaan yang signifikan dari dua buah mean hanya efektif bila 

jumlah variabelnya dua. Untuk mengatasi hal tersebut ada teknik analisis 

komperatif yang lebih baik yaitu Anova (analisis of variance). 

Anova satu arah (One Way Anova) digunakan apabila yang akan dianalisis 

terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Analisis 

menggunakan uji anova dapat diperoleh kesimpulan: 

1. Apabila H0 ditolak dan F hitung > F tabel, maka faktor tersebut 

berpengaruh terhadap suatu variabel 

2. Apabila, H0 diterima dan F hitung < F tabel, maka faktor tersebut tidak 

berpengaruh terhadap suatu variabel 

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

besar dari konsentrasi sebenarnya dapat disebabkan oleh beberapa faktor. 

Faktor pertama adalah ketidak pastian. Penyebab ketidak pastian dalam 
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penelitian kurva standar ini adalah adanya ketidak pastian dalam kalibrasi 

baik dalam penggunaan alat maupun dalam pembacaan skala. Salain itu 

faktor temperatur juga ikut berperan dalam pembacaan skala. Selain itu faktor 

temperatur juga ikut berperan dalam kesalahan kalibrasi sehingga 

menyebabkan adanya ketidakpastian baku.  

Hasil Penelitian pada penentuan kadar timbal (Pb) dalam sawi (Brassica 

sp) menggunakan metode destruksi basah secara spektroskopi serapan atom 

(SSA) dianalisa menggunakan One Way Anova karena untuk membandingkan 

perbedaan yang signifikan dari 2 sampel (Ramadaningrum, 2016). 

d. Regresi Linier 

 Regresi linier adalah metode statistika yang digunakan untuk membentuk 

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

variabel respon Y. Analisis regresi dengan satu variabel bebas X disebut 

regresi linier sederhana, sedangkan jika terdapat lebih dari satu variabel 

bebas X, disebut sebagai regresi linier berganda (Kurniawan, 2008) 

F. Landasan Teori 

 Banyak jenis sayuran yang beredar dimasyarakat namun tidak dapat 

dijamin keamanannya hal ini diduga karena sayuran telah terkontaminasi oleh 

logam berat seperti timbal dan kadmium. Pencemaran logam berat seperti 

Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) kedalam sayuran dapat berasal dari 

penggunaan pupuk, pestisida, kandungan tanah, kandungan air, serta polusi 

udara sehingga dapat menurunkan kandungan gizi yang terdapat di dalam 

sayuran (Alloway, 1995). 



19 
 

 
 

Ramadiningrum (2016) melakukan penelitian kandungan logam Pb pada 

sayuran sawi hijau dan sawi putih dengan menggunakan metode destruksi 

basah dengan menggunakan alat spektroskopi serapan atom, hasil dari 

penelitiannya menunjukan bahwa adanya perbedaan yang tidak signifikan. 

Kadar Pb dalam sawi putih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan sawi 

hijau diasumsikan antara kedua sampel tersebut, sampel sawi putih lebih 

memiliki kadar air lebih banyak dari sawi hijau, sehingga peluang untuk 

menyerap logam timbal akan lebih banyak pada saat proses pengairan selama 

penanaman . 

Penelitian yang dilakukan oleh (Khwaounjoo, 2011) tentang Heavy metal 

contamination in green leafy vegetables collected from different market sites 

of khatmandu and their associated health risks pada berbagai jenis sayuran 

hijau yaitu  mustard (Brassica campestris), creek kebun (Lepidium sativum), 

adas (Foeniculum vulgare), ketumbar (Coriandrum sativum), dan bayam 

(Spinacea oleracea) yang dikumpulkan dari berbagai situs pasar khadmandu 

menunjukan bahwa konsentrasi  Pb dan Cd di semua sayuran telah melebihi 

batas yang telah ditetapkan oleh FAO/WHO untuk dikonsumsi manusia. 

G. Hipotesis 

1. Konsentrasi logam timbal dan kadmium yang terdapat pada sawi hijau dan 

sawi sendok melebihi batas yang ditetapkan BPOM. 

2. Terdapat perbedaan konsentrasi logam timbal dan kadmium pada sawi 

hijau dan sawi sendok. 
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