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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sapi Bali 

Sapi bali merupakan keturunan dari sapi liar yang disebut banteng (Bos 

bibos atau Bos sondaicus) yang telah mengalami proses penjinakan 

(domestifikasi) berabad-abad lamanya. Banteng tersebut menurunkan hampir 

seluruh jenis sapi di Indonesia setelah mengalami persilangan dengan bangsa sapi 

lain, misalnya zebu yang di masukkan ke Indonesia seperti ongole, hissar dan 

gujarat ketika orang-orang Hindu datang ke Indonesia. Daerah atau lokasi 

penyebaran yang terutama adalah Bali. Di Bali sapi ini diternakkan secara murni 

dan tidak diperbolehkan disilangkan dengan sapi jenis lain agar teteap menjaga 

keaslian sapi bali. Daerah penyebaran lain meliputi Sulawesi, NTB dan NTT.sapi 

bali banyak di ternakkan di kepulauan di luar Bali karena sapi bali banyak 

memiliki keunggulan seperti mudah beradaptasi pada area baru maupun dengan 

suhu lingkungan yang ekstrim, cara pakan tidak bersifat memilih dan 

pertumbuhannya sangat cepat, sehingga banyak yang menernakkan sapi bal 

tersebut. 

Sapi bali termasuk tipe pedaging dan kerja dimana ciri-ciri yang dimilikinya 

adalah bentuk tubuh menyerupai banteng, tetapi ukuran tubuh lebih kecil akibat 

proses domestifikasi, dadanya dalam dan badannya padat, warna bulu pada waktu 

masih pedet merah bata. Akan tetapi setelah dewasa warna bulunya pada betina 

bertahan merah bata sedangkan jantan akan agak kehitam-hitaman, tanduk pada 

jantan tumbuh agak kebagian luar kepala, sedangkan betina agak ke bagian dalam, 
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kakinya pendek sehingga menyerupai kaki kerbau. Tinggi sapi dewasa 130 cm, 

berat rata-rata pada sapi jantan 450 kg, sedangkan betina 300-400 kg. 

                   

 

Gambar 2.0.1 Sapi Bali di TPA Suwung 

Menurut Guntoro (2002), sapi bali memiliki karakteristik tersendiri 

dibanding bangsa sapi lainnya. Untuk sapi jantan warna bulu badan hitam (kecuali 

kaki dan pantat). Lebih lanjut menyatakan bahwa ternak ini memiliki ciri khas 

yang membedakan dengan sapi lainnya yaitu adanya bulu yang berwarna putih 

yang terdapat pada bagian tertentu seperti pada bagian bawah keempat kakinya, 

pantat, bibir atas dan bibir bawah. Darmaja (1980) menyatakan bahwa performans 

sapi bali mempunyai adaptasi yang baik terhadap pengaruh lingkungan yang 

panas dan cukup toleran terhadap lingkungan yang dingin serta sangat 

efesiendalam penggunaan pakan dengan kualitas rendah. Demikian pula 

Williamson dan Payne (1993) menyatakan bahwa lingkungan biotik 
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mempengaruhi performans sapi potong melalui tingkat efesiensi penggunaan 

pakannya dan mampu menampilkan performans secara maksimal. 

Sapi bali memiliki kelebihan yang amat banyak yakni nampak dalam 

kehidupan yang sederhana, mudah dikendalikan dan jinak. Keistimewaan sapi bali 

adalah tidak selektif terhadap pakan, sapi bali dapat hidup dengan mengkonsumsi 

pakan yang bergizi rendah, akan tetapi untuk mendapatkan pertumbuhan dan 

kesehatan yang tinggi maka diberikan pakan yang cukup bergizi dan memiliki 

daya cerna terhadap makanan serat kasar yang cukup baik. Disamping itu 

kelebihan lain yaitu kemampuan beradaptasi dengan baik pada kondisi lingkungan 

yang kurang menguntungkan. Sapi bali lebih unggul dibandingkan sapi-sapi lokal 

lainnya karena mempunyai fertilitas yang tinggi, angka kebutuhan dan angka 

kelahiran yang tinggi (lebih dari 80%) dan potensial sebagai penghasil daging. 

 
2.2 Sistem Pemeliharaan Ternak 

Sistem pemeliharaan  sapi potong dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sistem 

pemeliharaan ekstensif, semi intensif dan intensif. Sistem ekstensif merupakan 

sistem pemeliharaan yang dimana semua aktivitasnya dilakukan pada padang 

pengembalaan yang sama. Sistem semi intensif merupakan sistem pemeliharaan 

untuk digemukkan dengan cara digembalakan dan pakan disediakan oleh peternak 

atau gabungan dari sistem ekstensif dan intensif. Sementara sistem pemeliharan 

intensif merupakan sapi-sapi dikandangkan dan seluruh pakan disediakan oleh 

peternak (Susilorini, 2008). Menurut Sudarmono dan Sugeng (2008), sistem 

pemeliharaan sapi potong sebagai berikut: 
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1. Pemeliharaan Ekstensif 

Sapi-sapi tersebut dilepaskan pada padang pengembalaan dan 

digembalakan sepanjang hari. Selanjutnya mereka digiring kekandang 

terbuka yakni kandang tanpa atap. Di dalam kandang, sapi itu tidak diberi 

pakan tambahan lagi. 

2. Pemeliharaan Semi Intensif 

Pada siang hari sapi-sapi diikat dan ditambatkan di ladang, kebun atau 

pekarangan yang rumputnya tumbuh subur. Kemudian sore harinya sapi-

sapi tadi dimasukkan ke dalam kandang sederhana yang dibuat dari bahan 

bambu, kayu, atap genteng atau rumbia dan sebagainya, yang lantainya dari 

tanah yang dipadatkan. Pada malam hari mereka diberi pakan tambahan 

berupa hijauan rumput atau daun-daunan. Terkadang juga mereka diberi 

pakan penguat berupa dedak halus yang dicampur dengan sedikit garam. 

3. Pemeliharaan Intensif 

Pada umumnya sapi-sapi yang dipelihara secara intensif hampir 

sepanjang hari berada di dalam kandang. Ternak hanya makan dan tampak 

melakukan aktivitas sehingga cepat menjadi gemuk dan kotorannya pun 

cepat bisa terkumpul dalam jumlah yang lebih banyak sebagai pupuk. Sapi-

sapi memperoleh perlakuan yang lebih teratur atau rutin dalam hal 

pemberian pakan, membersihkan kandang, memandikan sapi, menimbang 

dan mengendalikan penyakit. 
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2.3 Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 

Menurut Maramis (2008), sampah didefinisikan sebagai segala macam 

buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia atau hewan yang sudah tidak 

dapat digunakan lagi. Untuk pengelolaan sampah agar tidak menimbulkan 

dampak terhadap lingkungan dan kesehatan, maka sampah harus dikelola oleh 

badan yang disebut TPA. Sejalan dengan hal tersebut, Suriawiria (2003) 

mengemukakan bahwa sampah dalam arti sempit merupakan tumpukan bekas dan 

sisa tanaman (daun-daun gugur, sisa sayuran, sisa pertanian) ataupun sisa dan 

kotoran hewan, serta benda-benda lain  yang setiap saat dibuang seperti pada 

gambar 2.2. Secara luas, sampah adalah segala benda yang akhirnya dibuang 

disebut sampah dan dikumpulkan pada suatu tempat penampungan yang sering 

disebut TPA (Tempat Pembuangan Akhir) atau Dump Station. Sampah adalah 

sesuatu bahan/benda padat yang terjadi karena berhubungan dengan aktivitas 

manusia yang tak dipakai lagi, tak disenangi dan dibuang dengan cara-cara seni 

terkecuali buangan yang berasal dari tubuh manusia (Kusnaputranto, 2000). 

         

Gambar 2.2 TPA Suwung 
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Pengolahan sampah yang baik, bukan saja untuk kepentingan kesehatan 

saja, tetapi juga untuk keindahan lingkungan yang dimaksud dengan pengolahan 

sampah ini adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan 

pemusnahan atau pengolahan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak 

menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Menurut 

Notoatmojo (1997) cara-cara pengelolaan sampah antara lain sebagai berikut: 

1. Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah 

Pengumpulan sampah adalah tanggung jawab dari masing-masing 

rumah tangga atau institusi yang menghasilkan sampah. Oleh sebab itu, 

mereka harus membangun atau mengadakan tempat khusus untuk 

mengumpulkan sampah. Kemudian masing-masing tempat pengumpulan 

sampah tersebut harus diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 

sampah dan selanjutnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 

2. Pemusnahan dan Pengolahan Sampah 

Pemusnahan dan Pengolahan sampah dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, antara lain sebagai berikut: 

a) Ditanam (Landfill), yaitu pemusnahan sampah dengan membuat 

lubang di tanah kemudian sampah dimasukkan dan ditimbun dengan 

tanah. 

b) Dibakar (Incenerator), yaitu memusnahkan sampah dengan cara 

membakar di dalam tungku pembakaran. 
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c) Dijadikan pupuk (Composting), yaitu pengolahan sampah menjadi 

pupuk (kompos), khususnya sampah organik daun-daunan, sisa 

makanan dan sampah lain yang dapat membusuk. 

Di sejumlah negara maju, sebelum dibuang ke (TPA), sampah dipilah 

terlebih dahulu antara sampah organik dan anorganik, sampah yang mudah 

terdegradasi dan yang sulit terdegradasi. Dasar TPA dilapisi bahan kedap air dan 

diberi saluran untuk cairan hasil dari pembusukan sampah. Materi pencemar yang 

biasanya terbentuk atau hadir (turunan sampah) di lingkungan TPA yaitu air lindi 

(leachate), selayaknya benda cair air lindi mengalir ke tempat yang lebih rendah. 

Air lindi dapat merembes kedalam tanah dan bercampur dengan air tanah, pada 

aliran air sungai. Kemampuan leachate mencemari air permukaan/air tanah 

dipengaruhi oleh kodisi geologi (type tanah dan jenis batuan) serta kondisi 

hidrologi (kedalaman dan pergerakan air tanah, jumlah curah hujan serta 

pengendalian aliran permukaan) dimana lokasi TPA berada (Maramis, 2008). 

 
2.4 Kontaminasi Pada Daging Sapi 

2.4.1 Logam Berat 

Logam digolongkan kedalam dua katagori, yaitu logam berat dan logam 

ringan. Logam berat ialah logam yang mempunyai berat 5 g atau lebih untuk 

setiap cm3, dengan sendirinya logam yang beratnya kurang dari 5 g setiap cm3 

termasuk logam ringan. 

Logam berat sejatinya unsur penting yang dibutuhkan setiap mahluk hidup. 

Sebagai trace element, logam berat yang esensial seperti tembaga (Cu), selenium 

(Se), besi (Fe) dan zink (Zn) penting untuk menjaga metabolisme tubuh manusia 
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dalam jumlah yang tidak berlebihan, jika berlebihan akan menimbulkan toksik 

pada tubuh. Logam yang termasuk elemen  mikro merupakan kelompok logam 

berat yang non esensial yang tidak mempunyai fungsi sama sekali dalam tubuh. 

Logam tersebut bahkan sangat berbahaya dan dapat menyebabkan keracunan 

(toksik) pada manusia yaitu : timbal (Pb), merkuri (Hg), arsenic (As) dan 

cadmium (Cd). 

Logam berat merupakan komponen alami yang terdapat di kulit bumi yang 

tidak dapat didegradasi ataupun dihancurkan dan merupakan zat yang berbahaya 

karena dapat terjadi bioakumulasi. Bioakumulasi adalah peningkatan konsentrasi 

zat kimia dalam tubuh mahluk hidup dalam waktu yang cukup lama, 

dibandingkan dengan konsentrasi zat kimia yang terdapat di alam. 

Dari berbagai limbah tersebut, umumnya yang paling banyak mengandung 

logam berat adalah limbah industri. Hal ini disebabkan senyawa atau unsur logam 

berat dimanfaatkan dalam berbagai industri, baik sebagian bahan baku, 

katalisator, maupun sebagai bahan tambahan. Kandungan alamiah logam pada 

lingkungan dapat berubah-ubah, tergantung pada kadar pencemaran oleh ulah 

manusia atau perubahan alam, seperti erosi. Kandungan logam tersebut dapat 

meningkat bila limbah perkotaan, pertambangan, pertanian, dan perindustrian 

yang banyak mengandung logam berat masuk ke lingkungan. 

Logam berat masuk ke dalam tubuh manusia biasanya melalui mulut, yaitu 

makanan yang terkontaminasi alat memasak, wadah (minum/makanan kaleng) 

dan juga melalui alat pernafasan seperti hidung dan mulut yang masuk berupa 

asap dari pabrik, asap dari hasil pembakaran kendaraan bermotor, dan buangan 
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limbah industri yang tanpa diolah terlebih dahulu agar tidak mencemari 

lingkungan. Kontaminasi makanan juga dapat terjadi dari makanan pangan 

(bidang pertanian) yang diberi pupuk dan pestisida yang mengandung logam. 

Penyebab utama logam berat menjadi bahan pencemar berbahaya adalah karena 

sifatnya yang tidak dapat dihancurkan (nondegradable) oleh organisme hidup 

yang ada di lingkungan. Akibatnya, logam-logam tersebut terakumulasi ke 

lingkungan, terutama mengendap di dasar perairan membentuk senyawa 

kompleks bersama bahan organik dan anorganik secara adsorbsi dan kombinasi. 

2.4.2 Jenis-Jenis Kontaminasi Kimia 

A Logam Timbal (Pb) 

Pb adalah sejenis logam yang lunak dan berwarna cokelat kehitaman, 

serta mudah dimurnikan dari pertambangan. Dalam pertambangan, logam 

ini berbentuk sulfide logam (PbS), yang sering disebut galena. Senyawa ini 

banyak ditemukan dalam pertambangan di seluruh dunia. Bahaya yang 

ditimbulkan oleh penggunaan Pb ini adalah sering menyebabkan keracunan. 

Pb mempunyai sifat bertitik lebur rendah, mudah dibentuk, 

mempunyai sifat kimia yang aktif, sehingga dapat digunakan untuk melapisi 

logam untuk mencegah perkaratan. Dewasa ini pelepasan Pb ke atmosfir 

meningkat tajam akibat pembakaran minyak dan gas bumi yang turut 

menyumbang pembuangan Pb ke atmosfir. Selanjutnya Pb jatuh ke laut 

mengikuti air hujan. 

Smith (1981) menyebutkan bahwa sejumlah besar logam berat dapat 

terasosiasi dengan tumbuh tinggi. Semua logam berat tersebut dapat 
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potensial mencemari tumbuhan. Jumlah Pb di udara dipengaruhi oleh 

volume atau kepadatan lalu lintas, jarak jalan raya dan daerah industri, 

percepatan mesin dan arah angin. Sedangkan tingginya kandungan Pb pada 

tumbuhan juga dipengaruhi oleh sedimentasi 

Sumber utama pencemaran udara adalah asap kendaraan bermotor. 

Sastra wijaya (1991) menegaskan bahwa pembakaran bensin sebagai 

sumber pencemar lebih dari separuh polusi di daerah perkotaan, yaitu 

sekitar 60-70% dari total pencemar. Tsalev dan Zaprianov (1985) 

menyebutkan, 52% pencemaran timbal sebagai salah satu bahan aditifnya, 

sedangkan 48% pencemaran timbal terhadap lingkungan ditemukan pada 

bahan pembungkus kabel, zat pewarna pada cat, campuran beberapa logam 

(alpaka), bahan pelindung terhadap pengasaman, kristal, keramik dan 

sebagai bahan stabilisator pada plastik dan karet. 

Logam Pb banyak digunakan pada industri baterai, kabel, cat (sebagai 

zat pewarna), penyepuhan, pestisida, dan yang paling banyak digunakan 

sebagai zat antiletup pada bensin. Pb juga digunakan sebagai zat penyusun 

patri atau solder dan sebagai formulasi penyambung pipa yang 

mengakibatkan air untuk rumah tangga mempunyai banyak kemungkinan 

kontak dengan Pb. Logam Pb dapat masuk ke dalam tubuh melalui 

pernapasan, makanan, dan minuman. Logam Pb tidak dibutuhkan oleh 

manusia, sehingga bila makanan tercemar oleh logam tersebut, tubuh akan 

mengeluarkannya sebagian. Sisanya akan terakumulasi pada bagian tubuh 

tertentu seperti ginjal, hati, kuku, jaringan lemak, dan rambut. 
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Sumber kontaminan timbal (Pb) terbesar dari buatan manusia adalah 

bensin beraditif timbal untuk bahan bakar kendaraan bermotor. 

Diperkirakan 65 persen dari semua pencemaran udara disebabkan emisi 

yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Pencemaran udara dari asap 

kendaraan bermotor acapkali dituduh sebagai sumber kontaminasi timbal 

dalam makanan, selain kemasan, zat warna tekstil, dan limbah industri. 

Tuduhan ini bukan tak ada alasannya. Data yang dikeluarkan Bapedal DKI 

tahun 1998, bahwa kadar timbal yang melayang-layang di udara Jakarta 

rata-rata telah mencapai 0,5 mikrogram per meter kubik udara. Untuk 

kawasan tertentu, seperti terminal bus dan daerah padat lalu lintas, kadar 

timbal bisa mencapai 2-8 mikrogram per meter kubik. 

Pencemaran ini telah menyebabkan sayuran yang ditanam dekat jalan 

padat lalu lintas, mengandung timbal di atas ambang batas yang ditentukan 

oleh WHO. Yakni antara 15,5 ppm hingga 29,9 ppm. Padahal WHO 

memberi ambang batas hanya sampai 2 ppm. Demikian pula makanan 

jajanan di sekitar terminal bus tak terhindarkan lagi dari kontaminasi timbal 

(Posman, 2000). Sumber lain adalah peralatan dapur, khususnya yang 

digunakan untuk memasak dan menyajikan makanan. Timbal yang terdapat 

pada lapisan gelas yang terbuat dari keramik Cina, porselen, atau tanah liat 

dapat larut oleh makanan yang bersifat asam. Air minum yang disalurkan 

lewat pipa timbal akan tinggi kandungan timbal yang terlarut dalam air 

tersebut. Demikian pula makanan kaleng akan tinggi kandungan timbalnya 

bila masih menggunakan teknologi pematrian dengan timbal (Pb). 
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Logam berat di dalam bahan pangan tidak hanya terdapat secra alami, 

namun juga dapat merupakan hasil migrasi dari bahan pengemasnya. Oleh 

karena itu, pengemasan bahan pangan harus dilakukan secara hati-hati. 

Beberapa kertas kemasan dan non-kemasan (kertas koran dan majalah) yang 

sering digunakan untuk membungkus makanan terdeteksi mengandung 

timbal melebihi batas yang ditentukan, karena terjadinya migrasi logam 

berat terutama Pb dari tinta pada koran ke makanan. Pengemasan makanan 

dengan aroma kuat, seperti PVC (poly Vinyl Chlorida) dan strofoam, 

memungkinkan terjadinya migrasi arsen kemakanan (Astawa, 2009). 

Posman (2000) makanan yang mengandung kadar timbal yang tinggi 

adalah dari kelompok makanan kaleng, jeroan (hati, ginjal dari hasil ternak), 

ikan, kerang-kerangan, sayuran, dan buah-buahan yang ditanam di tepi jalan 

yang padat lalu lintasnya. Sayuran seperti ini kadar timbalnya bisa 10 kali 

lebih tinggi dari pada di daerah pedesaan). 

Kontaminasi logam berat pada daging sapi dan ayam terutama dari 

sumber pakan. Rumput yang tumbuh di tanah tercemar, air minum yang 

tercemar, bahkan sampah yang tercemar, hingga konsentrat (makanan padat 

selain daun hijau yang diperoleh dari tulang-tulang ikan yang tercemar). 

Daging sapi potong dan ayam potong yang dijadikan di pasar terbuka 

pinggir jalan yang lalu lintasnya cukup padat, akan menampung cemaran 

timbal di udara. 
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B Logam Kadmium (Cd) 

Kadmium (Cd) ditemukan di kulit bumi ataupun hasil letusan gunung 

vulkanik. Selain itu kadmium dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, 

baik sengaja maupun tidak sengaja. Contoh penggunaan bahan bakar, 

kebakaran hutan, limbah industri maupun penggunaan pupuk dan pestisida. 

Sumber kadmium pada TPA adalah sampah berupa plastik bekas, residu cat, 

dan batray. Logam berat kadmium biasanya terikat oleh senyawa-senyawa 

lain membentuk satu molekul (Palar, 1994). 

Kadmium mudah diserap oleh zat-zat organik dalam tanah dan 

menjadi sangat berbahaya jika kadmium dalam tanah tersebut diserap 

melalui makanan, hal ini bisa terjadi karena tanah yang mengandung 

kadmium akan diserap oleh tanaman dan dimakan oleh hewan yang 

hidupnya tergantung pada tanaman. Kadmium dapat terakumulasi dalam 

tubuh hewan yang dimakan manusia. 

Pencemaran logam berat pada tanaman sumbernya bisa didapat dari 

pupuk, pestisida, air yang dipakai untuk menyiram, atau bahkan dari udara 

sekitar. Masih banyak pemakaian pupuk anorganik (sintetis) yang 

mengandung logam berat cadmium (Cd), walau jumlahnya tidak banyak, 

jika tanah secara rutin diberi pupuk serupa, tentu saja kadar Cd-nya akan 

terakumulasi dan diserap oleh sayuran yang tumbuh dilahan tersebut. 

Sementara itu kadmium dalam ekosistem air dapat terakumulasi 

dalam kupang, tiram, udang, udang laut dan ikan. Kepekaan terhadap 

kadmium dapat sangat bervariasi antara organisme air. Organisme air asin 
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diketahui lebih resisten terhadap keracunan kadmium daripada organisme 

air tawar. 

Kadmium (Cd) menjadi populer sebagai logam berat yang berbahaya 

setelah timbulnya pencemaran sungai di wilayah Kumamoto Jepang yang 

menyebabkan keracunan pada manusia. Pencemaran kadmium pada air 

minum di Jepang menyebabkan penyakit “itai-itai”. Gejalanya ditandai 

dengan ketidak-normalan tulang dan beberapa organ tubuh menjadi mati. 

Keracunan kronis yang disebabkan oleh Cd adalah kerusakan sistem 

fisiologis tubuh seperti pada pernapasan, sirkulasi darah, penciuman, serta 

merusak kelenjar reproduksi, ginjal, jantung dan kerapuhan tulang. 

Kadmium telah digunakan secara meluas pada berbagai industri antara 

lain pelapisan logam, peleburan logam, pewarnaan, baterai, minyak 

pelumas, bahan bakar. Bahan bakar dan minyak pelumas mengandung Cd 

sampai 0,5 ppm, batu bara mengandung Cd sampai 2 ppm, pupuk super 

pospat juga mengandung Cd bahkan ada yang sampai 170 ppm. Limbah cair 

dari industri dan pembuangan minyak pelumas bekas yang mengandung Cd 

masuk ke dalam perairan laut serta sisa-sisa pembakaran bahan bakar yang 

terlepas ke atmosfir dan selanjutnya jatuh ke laut. Konsentrasi Cd pada air 

laut yang tidak tercemar adalah kurang dari 1 mg/l atau kurang dari 1 mg/kg 

sedimen laut. 

C Logam Tembaga (Cu) 

Dalam jumlah kecil tembaga ditemukan pada beberapa jenis tanaman, 

bulu-bulu burung, terutama yang berbulu terang dan dalam darah binatang-
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binatang laut seperti udang dan kerang. Tembaga kadang-kadang ditemukan 

secara alami, yang ditemukan dalam mineral-mineral seperti kepiting, 

malachite, azurite, chalcotyrite dan bornite. Logam ini termasuk logam berat 

nonferro (logam dan paduan yang tidak mengandung Fe dan C sebagai 

unsur dasar) yang memiliki sifat penghantar panas dan listrik yang tinggi,  

keuletan yang tinggi dan sifat tahan korosi yang baik. Tembaga yang pada 

kondisi normal berfungi dalam pembentukan ikatan kovalen koordinasi 

antar molekul protein. Pada TPA kandungan logam berat tembaga 

berbentuk molekul (Palar, 1994). 

Sehingga produksi tembaga sebagian besar dipakai dengan kawat dan 

bahan untuk menukar panas dalam memanfaatkan hantaran listrik dan 

panasnya yang baik. Biasanya digunakan dalam bentuk paduan, karena 

dapat dengan mudah membentuk paduan dengan logam-logam lain 

diantaranya dengan logam Pb dan logam Sn. Tembaga adalah salah satu 

unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cu, berasal dari 

bahasa latin Cuprum dan nomor atom 29. Bernomor masa 63, 54, 

merupakan unsur logam, dengan warna kemerahan. 

2.4.3 Dampak Kontaminasi Kandungan Logam Pb, Cd dan Cu 

Logam berat menjadi berbahaya disebabkan sistem bioakumulasi. 

Bioakumulasi adalah peningkatan konsentrasi zat kimia dalam tubuh mahluk 

hidup dalam waktu ke waktu, dibandingkan dengan konsentrasi zat kimia yang 

terdapat di lingkungan. Masuknya logam berat dalam tubuh seperti timbal (Pb), 
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mercury (Hg), arsen (As) dan kadmium (Cd) akan memberikan dampak yang 

sangat negatif dalam tubuh karena tubuh akan mengalami gangguan. 

A Dampak Kontaminasi Timbal (Pb) 

Keracunan akut dapat terjadi jika timbal masuk kedalam tubuh 

seseorang melalui makanan atau menghirup uap timbal dalam waktu yang 

relatif pendek dengan dosis atau kadar yang relatif tinggi. Gejala yang 

timbul berupa mual, muntah, sakit perut hebat, kelainan fungsi otak, tekanan 

darah naik, anemia berat, keguguran, penurunan fertilitas pada laki-laki, 

gangguan sistim saraf, kerusakan ginjal, bahkan kematian dapat terjadi 

dalam waktu 1-2 hari. 

Keracunan timbal pada anak-anak dapat mengurangi kecerdasan. Bila 

dalam darah mereka ditemukan kadar timbal tiga kali batas normal (asupan 

normal sekitar 0,3 miligram per hari) menyebabkan penurunan kecerdasan 

(IQ) dibawah 80. Kelainan fungsi otak terjadi karena timbal secara 

kompetitif menggantikan peranan mineral-mineral utama seperti seng, 

tembaga dan besi dalam mengatur fungsi sistem saraf pusat. Hingga pada 

gilirannya akan mengurangi peluang bagi anak untuk berhasil dalam 

sekolahnya. Dampak lebih jauh, bila tidak ada pengendalian polusi udara di 

perkotaan, suatu saat nanti anak-anak di desa akan lebih pintar dari pada 

anak – anak yang dibesarkan di kota-kota besar. 

Timbal tidak dibutuhkan dalam proses fisiologis manusia. 

Kehadirannya yang berlebihan akan menurunkan mutu pemanfaatan air, 

karena daya racunnya sangat kuat. Oleh karena itu sangat diperlukan 
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pengukuran dan kontrol terhadap tingkat konsentrasinya di dalam bahan 

pangan dan air minum (Metcalf dan Eddy, 1978). 

Timbal masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernafasan, diserap 

dan diedarkan melalui darah dan terakumulasi dalam hati, pancreas, dan 

tulang. Dalam beberapa kondisi rata-rata Pb diambil 300 µg dari makanan 

padat, 20 µg cairan dan 10-100 µg dari udara (Jones dan Jarvis, 1981). 

Bila timbal terakumulasi dalam tubuh manusia, dapat meracuni atau 

merusak fungsi mental, perilaku, anemia dan bila tingkat keracunan yang 

lebih berat dapat menyebabkan muntah-muntah serta kerusakan yang serius 

pada sistem syaraf dan memungkinkan gangguan dalam sistem otak. Saeni 

(1995) menyebutkan bahwa partikel-partikel uap timbal bila terhirup lewat 

saluran pernafasan akan merusak kesehatan. Partikel halus yang terhirup 

masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya ke dalam darah.  

Timbal dapat merusak dengan berbagai cara seperti pengurangan sel-

sel darah merah, penurunan sintesa hemoglobin dan penghambatan sintesa 

heme yang menimbulkan anemia. Timbal dapat juga mempengaruhi sistem 

syaraf intelegensia, dan pertumbuhan anak-anak. Hal ini karena timbal 

dalam tulang dapat mengganti kalsium yang menyebabkan kelumpuhan. 

Timbal bersifat racun terhadap manusia, karena unsur tersebut 

mempengaruhi Ca dan menghalangi beberapa system enzim. 

Triani (2012) berpendapat setiap kenaikan 1   m/m3 dapat menurunkan 

0,975 skor IQ (tingkat kecerdasan) pada anak. Kandungan timbal dalam 

bahan bakar minyak juga dapat meracuni sistem pembentukan darah merah 
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sehingga pada anak kecil dapat menyebabkan penurunan kemampuan otak, 

tetapi tidak semua timbal yang terhisap atau tertelan ke dalam tubuh akan 

tertinggal dalam tubuh (Edy, 2005).  

Kira-kira 5 sampai 10% dari jumlah yang tertelan akan diabsorbsi 

melalui saluran pencernaan, dan sekitar 30% dari jumlah yang tertelan akan 

diabsorbsi melalui saluran pencernaan dan 30% dari jumlah yang terhisap 

melalui hidung akan diabsorbsi melalui saluran pernafasan. Hanya sekitar 5-

30% yang terabsorbsi melalui saluran pernafasan akan tertinggal di dalam 

tubuh karena dipengaruhi oleh ukuran partikelnya. Timbal organik (Pb2+) 

bahkan dapat merusak pertumbuhan jaringan tulang pada anak-anak. 

Kandungan timbal maksimal yang boleh terbawa dalam bahan 

makanan yang dipersyaratkan FAO/WHO (1975) dan Ditjen Pengawasan 

Obat dan Makanan yaitu 2 ppm. Timbal yang masuk ke dalam tubuh akan 

dibuang melalui urine, rambut, keringat, kuku, dan feces. Hasil penelitian 

Saeni (1995) menunjukkan bahwa kandungan timbal dalam rambut manusia 

ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan timbal dalam air minum dan 

sayuran yang dikonsumsi. 

Menurut Tsalev dan Zaprianov (1985), besarnya tingkat peracunan 

timbal dipengaruhi oleh: 

1. Umur. Janin yang masih berada di dalam kandungan, balita dan 

anak-anak lebih rentan dibandingkan orang dewasa. 

2. Jenis kelamin. Wanita lebih rentan dibandingkan pria. 
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3. Penderita penyakit keturunan atau orang-orang yang sedang 

sakit akan lebih rentan. 

4. Musim. Musim panas akan meningkatkan daya racun timbal 

terutama terhadap anak-anak. 

5. Premium alkohol akan lebih rentan terhadap timbal. 

Kemampuan afinitas kimia yang sangat tinggi dari logam berat 

terhadap unsur belerang menyebabkan terjadinya ikatan logam berat S pada 

setiap kesempatan. Sebagian besar logam berat akan berikatan dengan atom 

S dalam jembatan sulfida ataupun dalam gugus sulfidril. Sehingga 

organisme yang dalam molekul proteinnya banyak mengandung ikatan S-Pb 

akan lebih cepat mati, karena proses metabolisme dalam selnya terganggu. 

Proses kimia tersebut diakibatkan oleh pencemaran logam berat dalam air 

minum maupun makanan (Giddings, 1973). 

Orang-orang yang bekerja langsung berhubungan dengan bensin dan 

pintu tol, Polantas, sopir taksi dan pegawai dapat mengkumulasi Pb di 

dalam darahnya lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja yang tidak 

langsung berhubungan dengan bahan bakar fosil. Timbal dapat 

mempengaruhi aktivitas enzim ini di dalam pembentukan hemoglobin (Hb) 

di butir darah merah. 

Linder et al. (1992) mengemukakan bahwa tingkat konsumsi Pb dapat 

meningkat pada orang yang mengkonsumsi makanan kaleng atau susu 

bubuk karena penyegelan kaleng menggunakan solder Pb. Bila sudah masuk 

ke dalam tubuh, timbal didistribusikan melalui darah yang hampir semuanya 
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di dalam eritrosit. Sekitar 90% Pb akan ditimbun dalam tulang dan sisanya 

di dalam jaringan lemak terutama hati dan ginjal. Oleh tubuh, timbal 

diekskresikan dalam empedu, 10 hingga 20% melalui urine. Zat-zat 

pengkelat seperti EDTA dapat menghilangkan Pb yang berlebihan dari 

jaringan lunak pada tubuh. 

Kadar normal Pb pada orang dewasa adalah antara 0,4 sampai 0,5 

ppm darah lengkap sedangkan untuk anak-anak 0,25 ppm darah. Kadar Pb 

yang normal pada rambut adalah 20 ppm, sedangkan pada kadar Pb dalam 

rambut lebih dari 40 ppm sudah menunjukkan keracunan yang kronis karena 

kadar timbal yang masuk secara berlebihan. Akibat keracunan timbal yang 

lainnya adalah tidak berfungsi sperma sehingga menurunnya tingkat 

produktitfitas pada laki-laki. Baird (1995), hasil penelitian di Australia pada 

anak dengan kandungan timbal sebesar 30 ppm per 100 gram darah, rata-

rata IQ 4 sampai 5 satuan lebih rendah dibandingkan anak dengan 

kandungan timbal 10 ppm per 100 gram darah. 

B Dampak Kontaminasi Kadmium (Cd) 

Didalam tubuh, kadmium diangkut ke hati oleh darah. Selanjutnya 

akan membentuk ikatan dengan protein dan diangkut ke ginjal dan 

terakumulasi di ginjal, jika terkontaminasi akan mengganggu fungsi ginjal 

dan kerusakan ginjal dampak lainnya adalah diare, sakit perut dan muntah-

muntah, keretakan tulang, kegagalan reproduktif bahkan ketidak 

suburan/kemandulan, kerusakan sistem saraf pusat, kerusakan sistem 

imunitas, gangguan psikologis, kerusakan DNA atau kanker. 
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C Dampak Kontaminasi Tembaga (Cu) 

Kondisi dimana kadar tembaga melebihi ambang batas normal 

biasanya dapat diatasi oleh tubuh secara mandiri oleh sistem hemeostatis. 

Hanya saja, apabila kadar tembaga yang masuk ke dalam tubuh dengan 

dosis yang tinggi dan terjadi secara terus menerus, tembaga akan 

menumpuk pada organ ginjal dan pada akhirnya bisa merusak jaringan 

lunak tubuh. Bagian tubuh lain seperti tulang, susunan saraf utama dan 

sistem imun tubuh juga bisa rusak karena kelebihan tembaga.  

Terkadang interaksi antara zat lain misalnya zat besi zink juga bisa 

menyebabkan kondisi keracunan atau gangguan kesehatan lainnya. 

Misalnya saja, kondisi dimana tubuh mengalami kelebihan kadar tembaga 

bisa mengakibatkan terjadinya anemia dikarenakan tubuh kurang menyerap 

zat besi. Berikut ini gangguan gejala kesehatan yang mungkin disebabkan 

oleh berlebihnya kadar tembaga dalam tubuh adalah anemia, gangguan 

lambung, mual dan muntah-muntah, diare, kerusakan jaringan ginjal dan 

gagal ginjal. 

2.4.4 Bioakumulasi Cemaran Logam Berat pada Sapi 

A. Bioakumulasi Cemaran Logam Berat Timbal (Pb) 

Menurut Wardhayani et al. (2006) daging sapi yang pernah 

digembalakan di area tempat pembuangan akhir (TPA) sampah 

menunjukkan adanya kandungan timbal (Pb) yang bersumber dari akibat 

pencemaran udara seperti asap kendaraan, bahan pembungkus kabel, zat 

pewarna pada cat, bahan pelindung terhadap pengemasan, kristal, keramik 
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dan sebagai bahan stabilisator pada plastik dan karet. Selain itu, bagian 

tubuh sapi yang mengandung timbal adalah hati dan ginjal. Logam berat 

seperti timbal (Pb) dapat masuk ke dalam bahan pangan asal hewan dan 

menimbulkan residu, hal ini disebabkan oleh pencemaran lingkungan pada 

masa pemeliharaan hewan dan kontaminasi pada waktu proses produksi. 

Kontaminasi pakan dan pencemaran lingkungan dapat menyebabkan 

terakumulasinya logam berat dalam jaringan ternak, terutama dalam jeroan 

yaitu pada hati dan ginjal. 

B. Bioakumulasi Cemaran Logam Berat Kadmium (Cd) 

Kadmium masuk ke dalam saluran pencernaan hewan melalui pakan 

dan minuman yang tercemar dan saluran pernafasan melalui partikel debu 

yang tercemar. Kadmium kemudian diabsorpsi melalui darah (sebagian 

terikat protein darah) selanjutnya didistribusikan ke dalam jaringan. Dalam 

jaringan, kadmium dapat terikat dengan beberapa macam bentuk molekul 

yaitu protein (metalothionein), fosfolipida, purine, porfirin dan enzim 

(metaloenzim). Absorpsi kadmium dari saluran pencernaan sangat efektif 

bila hewan menderita defisiensi besi (Hamilton dan Velberg, 1974).  

Dalam usus, kadmium menempel pada dinding usus sehingga diduga 

sel epithel terkelupas dan sebagian kadmium ikut keluar dari dalam tubuh. 

Dua organ penting yang dapat mengakumulasi kadmium ialah hati dan 

ginjal, organ tersebut merupakan penimbun kadmium yang jumlahnya dapat 

mencapai 50% dari total kadmium dalam tubuh (Darmono, 1999). 
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C. Bioakumulasi Cemaran Logam Berat Tembaga (Cu) 

Unsur tembaga yang terdapat dalam makanan yang masuk melalui 

saluran pencernaan kemudian diserap dan diangkut melalui darah dan 

menyebar keseluruh tubuh. Segera setelah masuk ke peredaran darah, unsur 

tembaga akan berikatan dengan protein albumin. Kemudian diantarkan dan 

dilepaskan kepada jaringan-jaringan hati dan ginjal lalu berikatan dengan 

protein membentuk enzim-enzim, terutama enzim seruloplasmin yang 

mengandung 90-94% tembaga dari total kandungan tembaga dalam tubuh. 

Ekskresi utama unsur ini ialah melalui empedu, sedikit bersama air seni dan 

dalam jumlah yang relatif kecil bersama keringat dan air susu. Jika terjadi 

gangguan-gangguan pada rute pembuangan empedu, unsur ini akan keluar 

dari tubuh dengan cara diekskresi bersama air seni (Inoue et al. 2002). 
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