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BAB 7 

TOKSISITAS LOGAM BERAT 
 

 

 

Kompetensi Dasar: 

1. Menjelaskan efek toksik Merkuri (Hg) 

2. Menjelaskan efek toksik Cadmium (Cd) 

3. Menjelaskan efek toksik Plumbum (Pb) 

4. Menjelaskan efek toksik Arsen (As) 

 
 

 

A. MERKURI (Hg) 

Berdasarkan sifat kimia dan fisik merkuri (Hg), tingkat atau daya racun logam 

berat terhadap hewan air secara berurutan adalah merkuri (Hg), kadmium (Cd), 

seng (Zn), timah hitam (Pb), krom (Cr), nikel (Ni), dan kobalt (Co). Urutan 

toksisitas logam dari yang paling toksik terhadap manusia adalah Hg2+ > Cd2+  

>Ag2+ > Ni2+ > Pb2+ > As2+ > Cr2+  Sn2+  >Zn-2+. Toksisitas logam berat bisa 

dikelompokkan menjadi 3, yaitu bersifat toksik tinggi yang terdiri dari unsur-unsur 

Hg, Cd, Pb, Cu, dan Zn; bersifat toksik sedang, yang terdiri dari unsur-unsur Cr, 

Ni, dan Co; dan bersifat tosik rendah, yang terdiri atas unsur Mn dan Fe. 

Logam berat bersifat toksik karena tidak bisa dihancurkan (non-degradable) 

oleh organisme hidup yang ada di lingkungan sehingga logam-logam tersebut 

terakumulasi ke lingkungan, terutama mengendap di dasar perairan dan 

membentuk senyawa kompleks bersama bahan organik dan anorganik.  

Absorpsi etil merkuri di tubuh mencapai 95%, kontaminasi Hg pada manusia 

bisa terjadi melalui makanan, minuman, dan pernafasan, serta kulit. Paparan 

jalur kulit biasanya berupa senyawa HgCl2 atau K2HgI4. Jumlah Hg yang 

diabsorpsi tergantung pada jalur masuknya, lama paparan, dan bentuk senyawa 

merkuri. Apabila gas merkuri terhirup, akan mengakibatkan penyakit bronkitis. 

Sebagian besar logam merkuri terakumulasi dalam ginjal, otak, hati, dan janin. 

Dalam organ, logam Hg tersebut akan berubah menjadi senyawa anorganik, lalu 

merkuri akan dibuang melalui kotoran, urin, dan pernapasan. 
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Bentuk senyawa Hg menentukan tingkat toksisitas HgCl2 dosis 29 mg/kg 

berat badan, HgI2 dosis 357 mg/kg berat badan, Hg(CN)2 sebesar 10 lerat badan, 

yang bisa menyebabkan kematian (Palar, 1994). 

Keracunan akut oleh Hg bisa terjadi pada konsentrasi Hg uap sebesar 0,5-

1,2 mg/m3. Keracunan akut oleh Hg uap menunjukkan gejala faringitis, sakit pada 

bagian perut, mual-mual dan muntah yang disertai darah, dan shock. Apabila 

tidak segera diobati, akan berlanjut dengan terjadinya pembengkakan kelenjar 

ludah, nefritis, dan hepatitis. Penelitian terhadap kelinci dengan uap Hg 28,8 

mg/m3 mengakibatkan kerusakan yang parah pada berbagai organ ginjal, hati, 

otak, jantung, paru-paru, dan usus besar.  Keracunan akut karena terhirupnya 

uap Hg berkonsentrasi tinggi menimpa pekerja dalam industri pengolahan logam 

Hg serta penambangan emas. Inhalasi uap Hg secara akut bisa mengakibatkan 

bronkitis, pneumonitis, serta menyebabkan munculnya gangguan sistem syaraf 

pusat, seperti tremor. Inhalasi uap Hg secara kronis bisa memengaruhi sistem 

saraf pusat dengan gejala yang belum spesifik dan selanjutnya menunjukan 

gejala tremor, pembesaran kelenjar tiroid, takikardia, demografisme, gingivitis, 

perubahan hematologis, serta peningkatan ekskresi Hg dalam urin. Gejala akan 

meningkat lebih spesifik, yaitu tremor pada mata, bibir, dan bergetarnya seluruh 

tubuh disertai kekakuan pada alat ekstremitas, lalu diikuti dengan kehilangan 

memori, peningkatan eretisme, depresi, delirium, halusinasi, dan salivasi 

(Klaassen et al;1986). 

Keracunan kronis bisa menyerang pekerja yang langsung kontak dengan Hg 

dan orang yang tinggal di sekitar kawasan industri yang menggunakan bahan 

Hg. Toksisitas kronis berupa gangguan sistem pencernaan dan sistem syaraf 

atau gingivitis. Gangguan sistem syaraf berupa tremor, parkinson, gangguan 

lensa mata berwarna abu-abu sampai abu-abu kemerahan, serta anemia ringan. 

Efek toksik Hg berkaitan dengan susunan syaraf yang sangat peka terhadap 

Hg dengan gejala pertama adalah parestesia, lalu ataksia, disartria, ketulian, dan 

akhirnya kematian. Terdapat hubungan antara dosis Hg dengan gejala toksisitas, 

seperti keracunan metil merkuri di Irak yang menunjukkan kadar Hg pada rambut 

korban minimum 100 ppm sehingga muncul kasus parestesia. .Kadar Hg pada 

rambut lebih besar dari 100 ppm akan menyebabkan semakin besarnya kasus 

parestesia. Kasus ataksia terjadi pada kadar Hg pada rambut korban minimum 

200 ppm. Apabila kadar Hg pada rambut lebih besar dari 200 ppm, maka akan 

semakin besar kasus ataksia. Kasus disartria terjadi bila kadar Hg pada rambut 
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korban mencapai 380 ppm. Kadar Hg pada rambut yang lebih besar dari 380 

ppm akan semakin memperbesar kasus disartria. Kasus kematian terjadi bila 

kadar Hg pada rambut mencapai 800 ppm. Jika kadar Hg rambut lebih besar dari 

800 ppm, maka akan semakin besar kasus kematian (Lu,1995). Terdapat 

hubungan kadar Hg dalam rambut dengan tingkat gejala klinis. Semakin tinggi 

kadar Hg dalam darah, semakin nyata pula gejala klinis. Kadar Hg dalam darah 

0-28 µg/100 mL menunjukkan kasus parestesia sebesar 10% dan kadar Hg > 28 

µg /100 mL menunjukkan kasus parestesia sebesar > 10% dan terus meningkat 

sesuai kadar Hg dalam darah (Klaassen et al., 1986). 

Penyakit Minamata di Jepang ditandai oleh tidak terintegrasinya syaraf-syaraf 

di cerebellum cortex dikarenakan konsumsi ikan yang hidup di perairan yang 

tercemar oleh Hg dari limbah industri. 

Hg selain diakumulasi pada berbagai organ juga mampu menembus 

membran plasenta sehingga bisa mencapai janin. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa otak janin lebih rentan terhadap metil merkuri dibandingkan otak orang 

dewasa. Hasil penelitian pada janin gugur kera yang terpapar uap Hg sebesar 

0,5 mg/m3 selama 20 minggu. 

Wanita hamil yang terpapar alkil merkuri bisa menyebabkan kerusakan otak 

janin sehingga bayi yang dilahirkan mengalami kecacatan. konsentrasi Hg 20 

µg/L dalam darah wanita hamil mengakibatkan kerusakan pada otak janin (Palar, 

1994). 

Merkuri (Hg) bisa menghambat pelepasan GnRH oleh kelenjar hipotalamus 

dan menghambat ovulasi sehingga terjadi akumulasi Hg pada korpus luteum. 

Merkuri akan diekskresikan dari tubuh melalui usus, ginjal, kelenjar mamae, 

kelenjar saliva, dan kelenjar sudoriferos. Sebagian besar diekskresikan melalui 

feses atau urin. Perbandingan ekskresi lewat feses urin dipengaruhi oleh 

besarnya dosis, cara paparan/pemberian, bentuk senyawa Hg, serta spesies 

hewan.  Ekskresi merkuri organik sebagian besar terjadi dengan ekskresi feses 

dari pada ekskresi urin. Eliminasi merkuri organik lebih lambat dibandingkan 

merkuri anorganik ( Bartik dan Piskac, 1981). 

Terdapat korelasi antara kadar Hg di udara, kadar Hg dalam darah, dan Hg 

pada urin dengan gejala. Kadar Hg di udara sebesar 0,05 mg/m3, Hg dalam 

darah sebesar 3,5 pg/100 mL, dan kadar Hg pada urin sebesar 150 µg/L. belum 

menunjukkan gejala spesifik. Sementara itu, kadar udara 0,1 - 0,2 mg/m3 

sehingga dipeoleh kadar Hg dalam darah sebesar 7-14 µg/100 mL dan kadar Hg 
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pada urin sebesar 300— 600 µg /L menunjukkan gejala tremor (Klaassen et.al., 

1986). 

Peristiwa keracunan Hg di seluruh dunia yang terjadi sekitar tahun 1960 

adalah: 

 Kasus di Minamata, Jepang, yang terjadi pada tahun 1955 - 1960, 

mengakibatkan kematian 110 orang. 

 Kasus di Irak yang terjadi tahun 1961 mengakibatkan kematian 35 orang dan 

321 orang cidera. 

 Kasus di Pakistan barat yang terjadi tahun 1963 mengakibatkan kematian 4 

orang dan 34 orang cidera. 

 Kasus di Guatemala yang terjadi tahun 1966 mengakibatkan kematian 20 

orang dan 45 orang cidera. 

 Kasus di Nigata, Jepang, yang terjadi tahun 1968 mengakibatkan kematian 5 

orang dan 25 orang cidera. 

 

B. CADMIUM (Cd) 

1. Efek Toksik Cd 

Kadmium (Cd) belum diketahui fungsinya secara biologis dan dipandang 

sebagai xenobiotik dengan toksisitas yang tinggi dan merupakan unsur 

lingkungan yang persisten.                           

Efek toksik Cd akan menunjukkan gejala yang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu: 

1. Tingkat dan lamanya paparan; semakin tinggi kadar dan semakin lama 

paparan, efek toksik yang diberikan akan lebih besar. Kadmium dalam dosis 

tunggal besar mampu menginduksi gangguan saluran pencernaan, 

sedangkan paparan Cd dalam dosis rendah tetapi berulang kali bisa 

mengakibatkan gangguan fungsi ginjal. 

2. Bentuk kimia dari logam berat Cd sebagai contoh toksisitas akut Cd yang 

dinyatakan dengan LD50 pada tikus dalam bentuk senyawa Cd kaprilat 

sebesar 270 mg/kg berat badan, Cd stearat 203 mg/kg berat badan, LD50 

pada mencit dalam bentuk senyawa CdS04 47 mg/kg bb, CdCl2 57 mg/kg bb, 

Cd (N03)2 48 mg/kg bb, Cd kaprilat 85 mg/ bb, Cd stearat 98 mg/kg bb, dan 

CdCO3 202 mg/kg bb. LD50 rata-rata 100 mg/kg berat badan untuk garam 

kadmium yang larut dan mencapai ribuan mg/kg berat badan untuk garam 

kadmium yang tidak larut. 
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3. Kompleks protein-logam ataupun kadmium bergabung dengan: 

metalloprotein (MT) suatu protein dengan bobot molekul rendah. Bentuk 

kompleks Cd kurang toksik dibandingkan Cd2+. Apabila Cd-MT melepaskan 

Cd2+, maka akibatnya adalah munculnya efek toksik. 

4. Faktor penjamu Cd seperti halnya toksikan lainnya. Hewan tua dan hewan 

muda umumnya lebih rentan daripada hewan dewasa muda. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa mencit dan tikus yang baru lahir mengabsorpsi Cd lebih 

besar daripada hewan yang dewasa. Dua minggu setelah pemberian Cd, 

mencit muda mampu menyimpan 10% dari Cd yang diberikan secara oral, 

sedangkan mencit dewasa mampu menyimpan 1% dari Cd yang diberikan. 

5. Faktor-faktor diet, misalnya defisiensi protein, vitamin C, vitamin D, kalsium 

(Ca), dan Fe (besi) akan meningkatkan toksisitas Cd (Klaassen etal., 1986; 

Palar, 1994; Lu, 1995, Bestarache, 2003; Haas, 2005). 

 

Kadmium (Cd) bentuk asap atau gas bisa berakibat fatal bila konsentrasi Cd 

40-50 mg/m3 terinhalasi selama 1 jam dan konsentrasi Cd 9 mg/m3 terinhalasi 

selama 5 jam. Konsentrasi lebih rendah tidak berakibat fatal (Bastarache, 2003). 

Keracunan yang disebabkan oleh Cd bisa bersifat akut dan kronis. 

Keracunan akut Cd sering terjadi pada pekerja di industri yang berkaitan dengan 

Cd. Peristiwa itu bisa terjadi karena para pekerja terpapar uap logam Cd atau 

CdO. Gejala-gejala keracunan akut Cd adalah timbulnya rasa sakit dan panas di 

dada. Akan tetapi, gejala keracunan tidak langsung muncul saat penderita 

terpapar uap Cd atau CdO. Keracunan akut muncul setelah 4-10 jam sejak 

penderita terpapar oleh Cd. Keracunan Cd bisa menimbulkan penyakit paru-paru 

akut. Keracunan akut yang disebabkan oleh uap Cd atau CdO dapat 

menimbulkan kematian bila konsentrasinya besar 2.500 - 2.900 mg/m3. 

Sementara itu, para pekerja yang menggunakan solder dengan kandungan Cd 

24% akan berusia pendek dan kematian akan segera terjadi bila konsentrasi uap 

solder secara seluruhan sebesar 1 mg/m3. 

Paparan Cd secara akut bisa menyebabkan nekrosis pada ginjal dan 

paparan yang lebih lama berlanjut dengan terjadinya proteinuria. Gejala lain 

toksisitas akut dari Cd adalah iritasi alat respiratori, alat pencernaan pneumonitis, 

sakit dada yang kadang-kadang menyebabkan hemorrhagic puImonary edema, 

osteomalasia, batu ginjal dan hiperkalsinuria karena gangguan metabolisme Ca 

dan P, alopesia, anemia, artritis, kanker, radang paru-paru, pendarahan otak, 
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serosis hati, pembengkakan jantung, diabetes, empisema, hipoglisemia, 

hipertensi, impoten, infertil, kerusakan ginjal, kesulitan belajar, migrain, 

peradangan, osteoporosis, skisofrenia, strokes, penyakit kardiovaskuler, kadar 

kolesterol tinggi, gangguan pertumbuhan, mati/kurang rasa, anemia, rambut 

rontok, kulit bersisik dan kering, berbagai gejala yang kompleks dan bersamaan, 

kehilangan nafsu makan, daya tahan tubuh lemah, kerusakan hepar dan ginjal, 

kanker, terjadinya metal fume fever gejala yang mirip flu, kerusakan paru-paru, 

sakit kepala, kedinginan hingga menggigil, nyeri otot, nausea, vomiting dan diare, 

bahkan bisa menyebabkan kematian. 

Toksisitas kronis Cd bisa merusak sistem fisiologis tubuh, antara lain sistem 

urinaria (ren), sistem respirasi (paru-paru), sistem sirkulasi (darah) dan jantung, 

kerusakan sistem reproduksi, sistem syaraf, bahkan dapat mengakibatkan 

kerapuhan tulang. Toksisitas kronis Cd, baik melalui inhalasi maupun oral, bisa 

menyebabkan kerusakan tubulus renalis, kerusakan ginjal yang ditunjukkan oleh 

ekskresi berlebihan, protein berat molekul rendah, gagal ginjal, gangguan sistem 

kardiovaskuler, gangguan sistem skeletal, menurunkan fungsi pulmo, empisema, 

kehilangan mineral tulang yang disebabkan oleh disfungsi nefron ginjal, 

berkurangnya reabsoprsi Ca, dan terjadinya peningkatan ekskresi Ca yang 

berpengaruh terhadap tulang. Peningkatan ekskresi Ca tersebut di antaranya 

menyebabkan osteoporosis dan osteamalsia, anemia, diskolorasi gigi menjadi 

kuning, rhinitis, ulserasi septum nasal, anosmia, proteinuria, azotemia, jaundice, 

terjadinya kanker paru-paru dan prostat. Paparan kronis Cd pada tikus melalui 

makanan yang mengandung 62 ppm CdCl2 akan mengakibatkan gigi seri 

memutih dengan cepat, anemia yang hebat, hipertrofi jantung, serta hiperplasia 

sumsum tulang. 

Kadmium terabsorbsi lewat pencernaan sehingga menyebabkan mual, 

muntah, diare, sakit perut, dan tenesmus (rejan). Inhalasi Cd menyebabkan 

demam, batuk, gelisah, sakit kepala, dan nyeri perut. 

Pemberian kadmium klorida (CdCl2) 9-18 mg/kg berat badan secara 

subkutan pada kelinci selama 5-12 hari bisa menyebabkan hiperanemia dan 

hemoragi serta rusaknya sel-sel germinal dan sel Leydig. 

Tikus yang terpapar Cd dalam jumlah besar bisa mengalami atropi testis, 

disfungsi ren, anemia mikrositik hipokromik, dan menurunnya simpanan Fe tubuh 

pada.tikus (Schafer dan Elsehans; 1985). 
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Pemberian Cd dengan dosis 0,5-5 mg Cd/kg berat badan pada tikus bisa 

mengakibatkan nekrosis testis, menurunkan motilitas sperma, menurunkan 

indeks spermatogenik, dan dapat menyebabkan infertil permanen. Kadmium 

mencegah sekresi LH dan terjadi estrus secara konstan sehingga folikel pada 

ovarium mengalami nekrosis dan aliran darah ke uterus berkurang (Anonimus, 

1989). 

Kadmium bisa menyebabkan gangguan dan bahaya pada berbagai organ 

dan bersifat teratogenik, mutanogenik, dan karsinogenik. 

 

2. Efek Toksik Terhadap Hepar 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis intake Cd dan lama paparan 

berpengaruh sangat nyata terhadap kadar Cd dalam hepar.  Tingginya kadar 

SGOT dan SGPT disebabkan oleh adanya kerusakan hepar. Gambaran 

histopatologi pada konsentrasi 66 ppm kadmium (Cd) mulai memperlihatkan 

perubahan pada pengamatan di minggu ke-2 di mana pita-pita set yang 

membentuk lobus tidak beraturan dan jaringan ikat mulai tampak. Pengamatan 

minggu ke-4 sampai minggu ke-8 dengan konsentrasi Cd 66 ppm menunjukkan 

semakin jelasnya jaringan ikat dan semakin banyaknya set karioreksis. Demikian 

juga dengan eosiniphilic inclution (Ratnaningsih, 2003). 

CdCl2 bisa menyebabkan degenerasi struktur mikroanatomi hepar pada tikus 

(Rattus norvegicus L.) yang diberi makanan berprotein tinggi maupun rendah. 

Degenerasi meliputi nekrosis hepatosit yang ditandai adanya inti sel yang 

mengalami piknosisi, karioreksis atau kariolisis, perlemakan, pembengkakan sel, 

dan pengerutan sel. Kerusakan kroanatomi hepar lebih ringan pada tikus yang 

diberi pakan berprotein tinggi dibandingkan yang diberi pakan berprotein rendah 

(Widowati, 94). 

 

3. Efek Toksik Terhadap Ginjal 

Logam Cd bisa menimbulkan kerusakan ginjal yang mampu dideteksi dari 

jumlah kandungan protein yang terdapat dalam urin. Proteinuria ditemukan pada 

80% dari 43 pekerja yang telah bekerja selama 20 tahun di industri baterai Cd-

alkalin. Kadar protein yang ditemukan dalam urin para pekerja adalah 150 

mg/hari dengan jumlah albumin yang rendah dan terjadi peningkatan senyawa α, 

2-β, dan -globulin. Proteinuria juga ditemukan pada orang-orang yang telah 

terpapar Cd dalam waktu lama, yaitu dalam jangka waktu 20 - 30 tahun. 
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Keadaan tersebut dijadikan indikator dari keracunan Cd secara kronis. 

Proteinuria merupakan gejala awal dari kerusakan sistem ekskresi, khususnya 

ginjal. Petunjuk lain dari kerusakan yang terjadi pada ginjal adalah adanya asam 

amino dan glukosa dalam urin, ketidak-normalan kandungan asam urat, Ca, dan 

P dalam urin. Penelitian yang dilakukan di Swedia menunjukkan bahwa batu 

ginjal ditemukan pada 44% pekerja yang terpapar Cd selama 15 tahun. 

kandungan Ca dan P yang tinggi dalam urin mengakibatkan kerusakan, ginjal 

karena Cd (Palar, 1994). 

Darah akan mentransportasikan Cd menuju hepar, lalu akan berikatan 

dengan protein membentuk kompleks protein. Selanjutnya, Cd diangkut menuju 

ginjal dan diakumulasi dalam ginjal sehingga sangat mengganggu fungsi ginjal, 

terutama saat ekskresi protein. 

CdCl2 bisa menyebabkan degenerasi struktur mikroanatomi ginjal pada tikus 

(Rattus norvegicus L.) yang diberi makanan berprotein tinggi maupun berprotein 

rendah. Perubahan struktur pada ginjal meliputi integrasi korpuskulum renalis, 

piknosis pada inti sel, karioreksis atau riolisis, serta terjadinya degenerasi 

perlemakan pada tubuli proksimalis dan distalis. Tingkat kerusakan mikroanatomi 

pada ginjal lebih ringan pada tikus yang diberi makanan berprotein tinggi 

dibandingkan tikus ig diberi makanan berprotein rendah (Widowati, 1994). 

 

4. Efek Toksik Terhadap Paru-paru, Jantung dan Darah 

Keracunan yang disebabkan oleh inhalasi uap atau debu Cd bisa 

mengakibatkan kerusakan organ respirasi paru-paru. Inhalasi debu Cd selama 

20 tahun oleh para pekerja industri yang menggunakan Cd telah menyebabkan 

terjadinya pembengkakan paru-paru. Kadmium lebih beracun bila terinhalasi 

melalui saluran pernafasan dari pada saluran pencernaan. Kasus keracunan akut 

Cd kebanyakan berasal dari debu dan asap kadmium yang terhisap, terutama 

kadmium oksida (CdO). Beberapa jam setelah menghirup, korban akan 

mengeluhkan gangguan saluran nafas, mual, muntah, kepala pusing, dan sakit 

pinggang. Kematian disebabkan oleh terjadinya edema paru-paru. Apabila 

pasien tetap bertahan, akan terjadi emfisema atau gangguan paru-paru yang 

jelas terlihat (Palar, 1994; Lu, 1995). 

Kadmium sulfida (Cd-S) yang terhirup selama 12 – 14 tahun tidak 

menimbulkan pengaruh buruk dalam bentuk apa pun terhadap paru-paru. Efek 

keracunan baru terlihat bila terjadi paparan CdS selama 25 tahun. 
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Pembengkakan paru-paru terjadi karena Cd+2 menghambat kerja senyawa α-

antipirin. Paparan Cd-stearat 0,02-0,7 mg Cd/m3 selang sehari tidak 

menimbulkan efek apa pun terhadap paru-paru (Palar, 1994). 

Gangguan fungsi paru-paru karena keracunan Cd meliputi bronkitis, fibrosis, 

emfisema, dan dispne. Kadmium akan mengurangi aktivitas α-1-antitripsin yang 

berakibat meningkatnya toksisitas paru-paru. Gangguan terhadap jantung yang 

disebabkan oleh keracunan Cd bisa mengakibatkan hipertrofi jantung (Klaassen 

et al., 1986; Palar, 1994). 

Keracunan kronis yang disebabkan oleh CO bisa mengakibatkan anemia. 

Penyakit itu ditemukan pada para pekerja yang telah bekerja selama 5 -30 tahun 

di industri yang menggunakan atau menghasilkan CdO. Ada hubungan antara 

kandungan Cd yang tinggi dalam darah dengan rendahnya kadar hemoglobin. 

 

5. Efek Toksik Terhadap Tulang dan Sistim Reproduksi 

Toksisitas Cd bisa mengakibatkan kerapuhan tulang. Gejala rasa sakit pada 

tulang akan mengakibatkan kesulitan berjalan. Hal tersebut dialami oleh para 

pekerja yang bekerja di industri-industri yang menggunakan Cd. Di Jepang 

pernah terjadi peristiwa keracunan Cd yang mengakibatkan terjadinya kerapuhan 

tulang pada penderita yang disebut "itai-itai" penyakit itu mirip dengan 

osteomalasia yang mengakibatkan rasa sakit pada persendian tulang belakang 

dan kaki. Efek yang ditimbulkan oleh Cd terhadap tulang mungkin disebabkan 

oleh kekurangan Ca dalam makanan yang tercemar Cd sehingga fungsi Ca 

dalam pembentukan tulang dapat digantikan oleh logam Cd. Penderita 

keracunan Cd kronis bisa diketahui dari terlihatnya tanda-tanda keracunan 

berupa lingkaran di bagian pangkal gigi. 

Cd bisa menyebabkan osteomalasia karena terjadinya gangguan daya 

keseimbangan kandungan kalsium (Ca) dan fosfat (P) dalam ginjal. Keracunan 

Cd kronik itu dilaporkan terjadi di daerah Toyama, sepanjang sungai Jinzu di 

Jepang, yang menyebabkan munculnya penyakit itai-itai pada penduduk wanita 

berusia 40 tahun ke atas. 

Daya toksisitas Cd juga memengaruhi sistem reproduksi dan organ-

organnya. Pada konsentrasi tertentu, Cd bisa mematikan sel-sel sperma pada 

laki-laki sehingga terjadi impotensi. Impotensi karena keracunan Cd dapat 

dibuktikan dengan rendahnya kadar testosteron dalam darah. Percobaan 

terhadap mencit membuktikan bahwa uap Cd dengan dosis tertentu bisa 
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menyebabkan sejumlah kerusakan pada jaringan testis dan perubahan sistem 

reproduksi. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh Cd terhadap alat reproduksi 

hewan uji adalah: 

 Cd terutama diakumulasi pada oviduct, selanjutnya di indung telur dan uterus, 

sedangkan testicula dan tunica albuginea pada testis lebih rendah 

 Cd menyebabkan terjadinya atresia follicular 

 Terjadi perubahan ultrastuktur sel granulosa, yaitu vakuolisasi sitoplasma, 

perubahan struktur mitokondria, meningkatnya droplet lipid, dan luteinisasi 

 Peningkatan progesteron dan penurunan 17-β-oestradiol 

 Edematisasi dari stroma oviduct 

 Terhambatnya motilitas spermatozoa 

 Penurunan berat badan lahir meskipun tidak menyebabkan kecacatan lahir 

(Massanyi etal., 1998). 

 

C. PLUMBUM (Pb) 

Timbal (Pb) adalah logam yang bersifat toksik terhadap manusia, yang 

berasal dari tindakan mengonsumsi makanan, minuman, atau melalui inhalasi 

dari udara, debu yang tercemar Pb, kontak lewat kulit, kontak lewat mata, dan 

lewat parenteral. Logam Pb tidak dibutuhkan oleh tubuh manusia sehingga bila 

makanan dan minuman tercemar Pb dikonsumsi, maka tubuh akan 

mengeluarkannya. Orang dewasa mengabsorpsi Pb sebesar 5 - 15% dari 

keseluruhan Pb yang dicerna, sedangkan anak-anak mengabsorpsi Pb lebih 

besar, yaitu 41,5 % . 

Di dalam tubuh manusia, Pb bisa menghambat aktivitas enzim yang terlibat 

dalam pembentukan hemoglobin (Hb) dan sebagian kecil Pb dieksresikan lewat 

urin atau feses karena sebagian terikat oleh protein, sedangkan sebagian lagi 

terakumulasi dalam ginjal, hati, kuku, jaringan lemak, dan rambut. Waktu paruh 

timbal (Pb) dalam eritrosit adalah selama 35 hari, dalam jaringan ginjal dan hati 

selama 40 hari, sedangkan waktu paruh dalam tulang adalah selama 30 hari. 

Tingkat ekskresi Pb melalui sistem urinaria adalah sebesar 76%, gastrointestinal 

16%, dan rambut, kuku, serta keringat sebesar 8% (Klaassen et-al., 1986). 

Timbal (Pb) dalam tubuh terutama terikat dalam gugus -SH molekul protein 

sehingga menghambat aktivitas kerja sistem enzim. Pb mengganggu sistem 

sintesis Hb. Komponen utama Hb adalah hem yang disintesis dari glisin dan 

suksinil koenzim A (KoA) dengan piridoksal sebagai kofaktor, setelah beberapa 
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langkah bergabung dengan Fe membentuk hem, di mana langkah awal dan akhir 

terjadi di mitokondria, sedangkan langkah antara terjadi di sitoplasma. Enzim 

yang terlibat dalam pembentukan hem yang paling rentan terhadap Pb adalah 

asam δ-aminolevulinat dehidratase (ALAD) dan hem sintase (HS). Enzim yang 

kurang peka terhadap Pb adalah asam δ -aminolevulinat sintetase (ALAS), 

uroporfirinogen dekarboksilase (UROD), dan koproporfirinogen oksidase 

(COPROD). Penghambatan sintesis Hb mengakibatkan terjadinya anemia. 

Senyawa Pb dalam tubuh akan mengikat gugus aktif enzim ALAD sehingga 

mengakibatkan pembentukan porfobilinogen dan tidak berlanjutnya proses 

reaksi. Keracunan akibat kontaminasi logam Pb bisa menimbulkan berbagai 

macam hal, seperti meningkatnya kadar ALAD dalam darah dan urin, 

meningkatnya kadar protoporphin dalam sel darah merah, memperpendek umur 

sel darah merah, menurunkan jumlah sel darah merah dan kadar sel-sel darah 

merah yang masih muda (retikulosit), serta meningkatkan kandungan logam Fe 

dalam plasma darah. Bentuk ion Pb2+ mampu menggantikan keberadaan ion 

Ca2+ yang terdapat dalam jaringan tulang. Hal itu disebabkan oleh senyawa-

senyawa Pb yang bisa memberikan efek racun terhadap berbagai macam fungsi 

organ tubuh. 

Timbal bersifat kumulatif. Mekanisme toksisitas Pb berdasarkan organ yang 

dipengaruhinya adalah: 

 Sistem haemopoietik; di mana Pb menghambat sistem pembentukan 

hemoglobin (Hb) sehingga menyebabkan anemia 

 Sistem saraf; di mana Pb bisa menimbulkan kerusakan otak dengan gejala 

epilepsi, halusinasi, kerusakan otak besar, dan delirium. 

 Sistem urinaria; di mana Pb bisa menyebabkan lesi tubulus proksimalis, loop 

of HenIe, serta menyebabkan aminosiduria. 

 Sistem gastro-intestinal; di mana Pb menyebabkan kolik dan konstipasi. 

 Sistem kardiovaskuler; di mana Pb bisa menyebabkan peningkatan 

permiabilitas pembuluh darah. 

 Sistern reproduksi berpengaruh terutama terhadap gametotoksisitas atau 

janin belum lahir menjadi peka terhadap Pb. Ibu hamil yang terkontaminasi 

Pb bisa mengalami keguguran, tidak berkembangnya sel otak embrio, 

kematian janin waktu lahir, serta hipospermia dan eratospermia pada pria. 
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 Sistem endokrin; di mana Pb mengakibatkan gangguan fungsi tiroid dan 

fungsi adrenal. 

 Bersifat karsinogenik dalam dosis tinggi. 

 

Toksisitas Pb bersifat kronis dan akut. Toksisitas kronis sering dijumpai 

pekerja tambang dan pabrik pemurnian logam, pabrik mobil (proses pengecatan), 

pembuatan baterai, percetakan, pelapisan logam, dan pengecatan. Paparan Pb 

secara kronis bisa mengakibatkan kelelahan, kelesuan, gangguan iritabilitas, 

gangguan gastrointestinal, kehilangan libido, infertilitas pada laki-laki, gangguan 

menstruasi serta aborsi spontan pada wanita, depresi, sakit kepala, sulit 

berkonsentrasi, daya ingat terganggu, dan sulit tidur. 

Toksisitas akut bisa terjadi jika Pb masuk ke dalam tubuh seseorang melalui 

makanan atau menghirup gas Pb dalam waktu yang relatif pendek dengan dosis 

atau kadar yang relatif tinggi. Gejala dan tanda-tanda klinis paparan Pb secara 

akut bisa menimbulkan beberapa gejala, antara lain: 

 Gangguan gastrointestinal, seperti kram perut, kolik, dan biasanya diawali 

dengan sembelit, mual, muntah-muntah, dan sakit perut yang hebat. 

 Gangguan neurologi berupa ensefalopati seperti sakit kepala, bingung atau 

pikiran kacau, sering pingsan dan koma. 

 Gangguan fungsi ginjal, oliguria, dan gagal ginjal yang akut bisa berkembang 

dengan cepat. 

 

Hasil penelitian di Amerika Serikat menunjukkan adanya hubungan antara 

umur dengan kadar Pb darah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan pada 

tahun 1976 - 1980 menunjukkan bahwa anak-anak usia 1-7 tahun memiliki kadar 

Pb tertinggi, yaitu 16 µg/dL pada anak laki-laki dan 17 µg /dL pada anak 

perempuan. Dengan bertambahnya umur anak, kadar Pb dalam darah 

mengalami penurunan. Anak umur 15 tahun memiliki kadar Pb dalam darah 10 

µg /dL pada anak laki-laki dan 13 µg /dL pada anak perempuan. Hasil penelitian 

terhadap 890.000 anak berusia 1 -5 tahun atau 4,4% dari penduduk Amerika 

Serikat menunjukkan bahwa kadar Pb dalam darah melebihi 10 µg /dL sehingga 

Center for Disease Control and Prevention (CDC) merekomendasikan untuk 

melakukan pemeriksaan secara rutin atas kadar Pb darah pada anak-anak di 

bawah usia 6-7 tahun. Susunan syaraf juga merupakan sasaran utama timbal 

(Pb).  
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Paparan Pb dosis tinggi bisa mengakibatkan kadar Pb darah mencapai 80 µg 

/dL pada orang dewasa dan 70 µg /dL pada anak-anak sehingga terjadi 

ensefalopati, kerusakan arteriol dan kapiler, edema otak, meningkatnya tekanan 

cairan serebrospinal, degenerasi neuron, serta perkembangbiakan sel glia yang 

disertai dengan munculnya ataksia, koma, dan kejang-kejang. Pada anak, kadar 

Pb darah 40 - 50 µg/dL bisa mengakibatkan hiperaktivitas. Penurunan IQ, dalam 

hal ini dikarenakan oleh kerusakan fungsi neurotransmiter dan ion Ca. Toksisitas 

Pb dalam darah adalah 10 µg/dL sebagai tingkat aktif (level action). Kandungan 

Pb sebesar 10 µg/dL menunjukkan adanya gangguan perkembangan dan 

penyimpangan perilaku pada anak. Kandungan Pb 45 µg/dL membutuhkan 

perawatan segera dalam waktu 48 jam, kandungan Pb lebih dari 70 µg /dL 

menyebabkan kondisi gawat secara medis (medical emergency), sedangkan 

kandungan Pb di atas 120 µg /dL bersifat sangat toksik dan dapat menyebabkan 

kematian pada anak (Ernhardt et aL, 1981; Ettinger, 1995; Setyorini, 2004). 

Pb bisa merusak jaringan saraf, fungsi ginjal, menurunnya kemampuan 

belajar, dan membuat anak-anak bersifat hiperaktif. Selain itu, Pb juga 

memengaruhi organ-organ tubuh, antara lain sistem saraf, ginjal, system 

reproduksi, sistem endokrin dan jantung, serta gangguan pada otak sehingga 

anak mengalami gangguan kecerdasan dan mental. 

Kandungan Pb dalam darah berkorelasi dengan tingkat kecerdasan manusia. 

Semakin tinggi kadar Pb dalam darah, semakin rendah poin IQ. Apabila dalam 

darah ditemukan kadar Pb sebanyak tiga kali batas normal (intake normal sekitar 

0,3 mg/hari), maka akan terjadi penurunan kecerdasan intelektual (IQ) di bawah 

80. Kelainan fungsi otak terjadi karena Pb secara kompetitif menggantikan 

peranan Zn, Cu, dan Fe dalam mengatur fungsi sistem syaraf pusat. Timbal (Pb) 

merupakan neurotoksin bersifat akumulatif. Setiap kenaikan kadar Pb dalam 

darah sebesar µg /dl menyebabkan penurunan IQ, sebanyak 2,5 poin. 

Sementara itu, paparan 1 µg /dL Pb di udara mampu menyumbang 2,5-5,3 µg 

/dL Pb dalam darah. 

Pada wanita hamil, logam Pb mampu melewati plasenta dan kemudian ikut 

masuk ke dalam sistem peredaran darah janin. Setelah bayi lahir, Pb akan 

dikeluarkan bersama dengan air susu. Hasil penelitian pada tahun 1994 

menunjukkan bahwa 100% darah dari anak berusia kurang 2 tahun mengandung 

Pb melampaui ambang batas, yakni 10 mg/dL, 80% darah dari anak usia 3-5 

tahun melebihi ambang batas tersebut. Anak yang tinggal atau bermain di jalan 
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raya sering menghirup Pb dari dari kendaraan yang menggunakan bahan bakar 

bertimbal (US Center for disease Control and Prevention, 1994). 

Hasil penelitian kadar Pb dalam ASI (Air Susu Ibu) dari ibu-ibu yang 

bertempat tinggal di kota-kota besar jauh lebih tinggi, yaitu 1-30 µg /kg 

dibandingkan ASI dari ibu-ibu yang bertempat tinggal di pedesaan, yaitu 1-2 µg 

/kg. Hasil penelitian kadar Pb dalam darah para ibu di Kenjeran, Surabaya, 

adalah sebesar 2,8 mg/L, melampaui ambang batas WHO, yakni < 1 mg/L. 

Sementara itu, kadar Pb ASI para ibu di Kenjeran-Surabaya adalah sebesar 

543,2 mg/L melampaui ambang batas normal < 5 mg/L (Ettinger, 1995; Setyorini, 

2004). 

 

D. ARSEN (As) 

1. Efek Toksik Arsen (As) 

Arsen (As) bisa digunakan sebagai bahan dari berbagai macam obat, tetapi 

juga memberikan efek samping. Untuk itu, penggunaan obat berbahan baku As 

harus secara hati-hati karena As juga potensial bersifat karsinogenik dan 

kokarsinogenik. 

Dalam catatan sejarah, As merupakan racun kuno yang paling banyak 

memakan korban. Dari 679 kasus pembunuhan, penggunaan racun As 

menempati peringkat pertama, yaitu 30,8%, 9%, menggunakan racun sianida, 

dan 5,9% menggunakan racun striknin. Penggunaan racun As untuk 

pembunuhan dikarenakan: 

1. As tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau sehingga mudah 

dicampurkan pada makanan atau minuman tanpa dicurigai oleh korban; 

2. Gejala keracunan sangat umum dan tidak spesifik seperti muntaber sehingga 

korban tidak akan mengenalinya; 

3. As mudah diperoleh dalam berbagai bentuk, seperti pestisida, racun tikus, 

racun semut, herbisida, dan obat-obatan homeopati; 

Tahun 1900-1991, tidak kurang dari 70 orang di Manchester, Salford, serta 

lokasi di sekitarnya mengalami keracunan dikarenakan beer (bir) yang 

dikonsumsi ternyata mengandung As. Setelah diselidiki, ternyata As dengan 

kadar tinggi ditemukan pada cane sugar, bahan baku bir. Pada tahun 1902, 

keracunan As ditemukan di antara para peminum alkohol (beer drinkers) yang 

terjadi di Halifax, bagian utara Inggris, yang mengakibatkan dua orang 

meninggal. Setelah diselidiki, ternyata sumber berasal dari arang yang digunakan 
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sebagai bahan bakar pemanas untuk mengeringkan bahan baku bir. Toksisitas 

akut As yang terjadi pada abad 20 yaitu keracunan di Manchester, dikarenakan 

oleh proses pembuatan bir, terkhusus pada brewing process menggunakan gula 

yang kontaminasi oleh As. Keracunan As di Jepang dikarenakan air sumur 

kontaminasi oleh As yang berasal dari industri susu yang menggunakan stabilizer 

sodium fosfat yang sudah terkontaminasi As. 

Pemberian As dalam dosis besar bisa menimbulkan gejala hebat setelah 30 

menit hingga dua jam. Gejala yang terlihat antara lain mual, muntah, 

kerongkongan terasa terbakar, sakit perut, diare dengan kotoran seperti cucian 

beras (kadang berdarah), mulut terasa kering dan berasa logam, napas berbau 

bawang putih, dan keluhan sulit menelan. Dosis yang tinggi bahkan bisa 

menimbulkan kematian. Sementara itu, dosis rendah bisa berpengaruh terhadap 

berbagai jenis jaringan tubuh dan berbagai sistem tubuh. 

Tingginya kadar As dalam air di Taiwan dan Hungaria tenggara secara 

demologis mengakibatkan kanker kulit dan kanker paru-paru. menurut kejadian 

pada tahun 1966 di Taiwan, banyak penduduk yang menderita pigmentasi kulit, 

keratosis, dan kanker kulit karena minum air yang terkontaminasi oleh As dengan 

kadar melebihi 150 ppb. Selain itu, banyak penduduk yang ditemukan menderita 

kanker paru-paru dan kanker empedu. 

Berapa jenis penyakit dan organ tubuh yang diserang akibat paparan As bisa 

dilihat dalam Tabel 7.1. 

 

Tabel 7.1 Toksisitas As pada Penduduk Bangladesh yang Minum Air Tercemar 
oleh As (O'Connor,2002b) 

 

Organ yang diserang 

 

Gejala/penyakit yang ditimbulkan 

 
Kulit 
 

Hiperkeratosis simetris pada tangan, telapak kaki 
Melanosis, depigmentosi, Bowen's disease, 
karsinoma pada sel basal, karsinoma pada sel 
skuamosa. 
 

Hati 
 

Pembengkakan, penyakit kuning (jaundice), kerosis, 
non-kerosis portal hipertensi. 
 Sistem syaraf 

 
Neuropati peripheral, kehilangan pendengaran. 
 Sistem kardiovaskuler 

 
Akrosianosis,Raynaud's Phenomenon. 
 Sistem hemopoiesis 

 
Megalobasfosis. 
 Sistem pernafasan 

 
Kanker paru-paru. 
 Sistem endokrin 

 
Diabetes mellitus, goiter. 
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2. Indikator Biologis Toksisitas 

Toksisitas As pada manusia bisa diamati menggunakan indikator biologi, 

antara lain: 

 Kadar As dalam urin (dapat terdeteksi pada korban yang baru terpapar As); 

 Kadar As dalam darah (bisa terdeteksi pada korban dengan paparan akut); 

 Kadar As dalam kulit, rambut, dan kuku (bisa terdeteksi pada korban dengan 

paparan kronis). 

Indikator biologis dari paparan As bisa dilihat melalui darah, urin, serta rambut, 

seperti tersaji dalam Tabel 7.2. 

Tabel 7.2. Indikator Biologis Paparan As (Kloassen et.al., 1986) 

Indikator Biologis 

 

Normal 

 

Terpapar As 

 Whole blood 

 

> 50 µg/L 

 

 

 Urin 

 

 50 µg/L 

 

>100 µ/L 

 Rambut 

 

 100 µg/L 

 

 

  

Tahun 1993, sumur di Bangladesh mengandung kadar As yang tinggi yang 

berasal dari proses geologi. Hasil penelitian di 10 daerah yang berbeda 

menunjukkan 94% sampel urin mengandung As melebihi normal, 95% sampel 

kuku mengandung As, dan 96% sampel rambut mengandung As (Sibbald, 2002). 

 

3. Jalur Paparan 

Paparan As pada manusia bisa terjadi melalui beberapa jalur: 

 Paparan per oral berasal dari makanan serta minuman yang terkontaminasi 

As; 

 Paparan lewat alat pernafasan berasal dari debu udara atau asap (kayu yang 

diawetkan menggunakan As, seperti pembakaran arang; 

 Tinggal di lingkungan yang tercemar As; 

 Bekerja di lingkungan yang menggunakan bahan baku As dan memproduksi 

As, antara lain industri peleburan Co, peleburan Pb, pengawetan kayu, serta 

industri pestisida. 

 

Inhalasi As bisa mengakibatkan kehilangan nafsu makan, nausea, dan diare.  
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Efek lebih lanjut dari As adalah: 

 Rasa gatal pada tangan, kram dan kaku pada otot; 

 Terasa panas dan iritasi pada tenggorokan dan lambung, nafas berbau 

bawang putih dan mulut berasa logam; 

 Muantah-muntah; 

 Pengaruh neurologis, yaitu gelisah, sakit kepala kronis, pingsan, pening, 

mengigau, somnolensi, konvulsi, dan koma. 

 

Paparan As anorganik melalui alat pernafasan dalam dosis tinggi bisa 

menyebabkan iritasi tenggorokan dan paru-paru, sedangkan paparan melalui 

kulit bisa menyebabkan kulit membengkak dan kemerahan.  

 

Gejala toksisitas As per oral antara lain berupa: 

 Ketidak-normalan kulit, antara lain berupa spot gelap/terang pada kulit, 

keratosis pada telapak tangan/kaki, dan akhirnya berkembang menjadi kanker 

kulit. 

 Peningkatan risiko kanker hati, empedu, ginjal, dan paru-paru. 

 Iritasi dan sakit pada alat pencernaan, nausea, vomitus, dan diare. 

 Memperparah kondisi malnutrisi. 

 Penurunan produksi sel darah merah dan sel darah putih. 

 Abnormalitas fungsi jantung. 

 Kerusakan pembuluh darah. 

 Kerusakan hati dan ginjal. 

 Gangguan fungsi syaraf, menimbulkan rasa panas, rasa tertusuk jarum pada 

kaki dan tangan. 

 Membahayakan fetus selama masa kehamilan. 

 

4. Efek Terhadap Alat Reproduksi 

Pemberian As anorganik kepada hewan uji yang sedang bunting bisa 

menyebabkan berbagai macam malformasi embrio yang dipengaruhi oleh cara 

pemberian dan lama pemberian arsen (As). 

Paparan As dosis tinggi lewat alat pernafasan atau per oral pada hewan uji 

yang bunting bisa menyebabkan lebih rendahnya berat badan anak yang 

dilahirkan, malformasi, bahkan bisa mengakibatkan kematian karena As mampu 

melewati plasenta. As juga ditemukan pada air susu induk. 
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Hasil penelitian pada hamster yang diinjeksi sodium arsenat sebanyak 20 

mg/kg berat badan lewat intravena menunjukkan terjadinya peningkitan kadar As 

pada jaringan fetus dengan bertambahnya usia kebuntingan. Hal itu 

menunjukkan terjadinya transfer As melalui plasenta dari induk menuju fetus. 

 

5. Karsinogenitas 

Logam arsen bisa memberikan efek spesifik kepada sel endotelial pembuluh 

darah hati, tumor hemangioendotel, serta angiosarkoma pada hati. Hal itu terjadi 

pada para pekerja kebun anggur yang selama beberapa tahun mengonsumsi air 

minum atau menggunakan obat Fowler's solution serta mengonsumsi minuman 

anggur yang terkontaminasi oleh As dan terpapar pestisida yang mengandung 

As. 

Intoksikasi As secara kronis bisa menyebabkan munculnya berbagai jenis 

lesi kulit, antara lain hiperkeratosis telapak tangan dan kaki serta 

hiperpigmentasi, yaitu melanosis kejadian yang menimpa pekerja dan penduduk 

yang meminum air yang telah terkontaminasi As. Toksisitas As secara kronis, 

yaitu penduduk yang minum air  terkontaminasi As (Fowler's solution) serta 

pekerja yang bekerja di lingkungan yang tercemar As, dilaporkan bisa 

menimbulkan kanker kulit. As bisa menimbulkan gejala arsenikosis berupa 

melanosis dan keratosis. Gejala perubahan kulit menjadi kehitaman/kegelapan, 

terutama pada tungkai dan lengan yang selanjutnya meluas ke seluruh tubuh 

ditandai spot hitam-putih yang dikenal sebagai spotted melanosis berupa 

pengerasan telapak tangan dan kaki.  

 

                      

   Keratosis                                        Kanker kulit 
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6. Faktor yang Mempengaruhi Toksisitas 

Toksisitas As dipengaruhi oleh: 

 Susunan/bentuk senyawa As 

 Jumlah/dosis/konsentrasi As 

 Bentuk fisik/kimia dari As 

 As anorganik lebih toksik dibandingkan As organik 

 As larut air lebih toksik 

 Manusia lebih sensitif dibandingkan hewan 

 Terdapat variasi toksisitas di antara manusia, yaitu kelompok yang terpapar 

150 mg/kg/hari untuk anak-anak atau 1.000-1.500 mg/kg/hari untuk orang 

dewasa tanpa menunjukkan gejala. Pada kelompok yang sensitif, dosis 20 

mg/kg/hari untuk anak-anak atau 1.000-1.500 mg/kg/hari untuk orang dewasa 

sudah menunjukkan gejala. Anak-anak lebih sensitif terhadap As anorganik 

dibaningkan orang dewasa. 

 Paparan As dalam waktu lama pada anak-anak bisa menyebabkan penurunan 

IQ. 

 Intake As secara oral bersifat lebih toksik dibandingkan lewat kulit atau 

inhalasi. Absorpsi As oleh paru-paru tergantung pada ukuran partikel dan 

bentuk senyawa dari As. 

 

7. Kadar Batas Aman 

Berdasarkan FAO dan WHO, maksimum pengambilan As dalam makanan 

yang diizinkan adalah sebesar 2 µg/hari/kg berat badan. USA menetapkan 

jumlah kadar As dalam makanan yang bisa dikonsumsi kurang dari 0,04 mg/hari 

makanan seafood, sedangkan jumlah kadar total As yang dapat dikonsumsi  

sebesar 0,2 mg/hari. Total pengambilan As dari makanan tanpa adanya paparan 

As asal industri sebaiknya kurang dari 0,3 mg/hari. 

US Federal Regulation menetapkan kadar As maksimum dalam air sebesar 

0,01 mg/L. Standar WHO mengizinkan kadar As maksimum dalam air minum 

sebesar 10 ppb. Berdasarkan beberapa hasil penelitian ternyata konsentrasi 20 

µg/L sudah mengganggu kesehatan manusia. Untuk itu, WHO menetapkan 

konsentrasi As dalam air minum yang diizinkan lebih kecil dari 10 µg/L. 

The Enviromental Protection Agency (EPA) menetapkan batas kadar As 

besar 0,001 ppm (10 ppb), sedangkan The Occupational Safety and Health 

Administration (OSHA) menetapkan sebesar 10 µg/m3 bagi pekerja selama         
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8 jam/hari. EPA menetapkan As dalam tanah sebesar 10 ppm. 

 

8. Pencegahan dan Penanggulangan 

Untuk mengurangi risiko paparan As, dapat dilakukan beberapa cara, antara 

lain: 

 Apabila peralatan kayu di rumah diawetkan menggunakan CCA, sebaiknya 

pekerja menggunakan masker, sarung tangan, ataupun baju pelindung guna 

mengurangi paparan As. 

 Apabila tinggal di pemukiman, baik dengan tanah maupun air yang tercemar 

As, sebaiknya gunakan air serta tanah yang bebas As dan hindari kontak 

dengan As. 

Pada tahap awal, bila diketahui air minum terkontaminasi As, perlu dilakukan 

tindakan seperti berikut: 

 Air minum yang terkontaminasi As harus berhenti dikonsumsi. 

 Apabila tidak terdapat alternatif lain untuk mendapatkan air minum, maka air 

ditampung dan dibiarkan selama 12-24 jam. Kemudian, ¾ bagian air 

dituangkan perlahan-lahan ke tempat lain dan disaring 4 -5 kali menggunakan 

filter. 

 Mengonsumsi makanan bergizi, khususnya makanan yang kaya vitamin A, B, 

dan C. Konsumsi buah dan sayur segar mampu mengurangi 50% risiko 

terkena kanker karena paparan As (Dhaka Community Hospital, 2003). 

Untuk mengurangi toksisitas As, penderita diberi selenium (Se) dalam 

makanan agar lesi kulit berkurang. Penderita bisa diberi metionin yang mampu 

mengurangi lesi kulit. Pemberian ferrous sulphate yang akan dikonversi oleh 

bakteri dalam kolon menjadi sulfit yang akan mengabsorpsi As dan selanjutnya 

akan diekskresikan (Wilson's, 2006). 

Pemberian BAL (British anti-lewisite) bisa digunakan oleh penderita yang 

terpapar As secara akut dengan gejala dermatitis dan pembengkakan paru-paru. 

BAL juga bisa diberikan kepada penderita yang terpapar As secara kronis. BAL 

sering diberikan saat muncul gejala dermatitis, tetapi BAL tidak dapat mengubah 

keratosis dan tidak dapat mengurangi progresi kanker kulit (Kemrin, 1999). 

Antidot untuk mengeliminasi As, yaitu yang bisa segera dicerna dan 

memuntahkan As dari alat pencernaan, adalah obat emetik antara lain 

apomorphine, Zn-sulfat, mustard, dan ipecac, yang diberikan selama 2 hari 

dilanjutkan dengan pemberian minyak kastor. 


