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Perpindahan Bahan Kimia 

 Atmosfer, air, tanah/sedimen  dan rantai makanan 
saling berhungungan erat. Dimana salah satu 
media mengalami ketidak seimbangan akan 
memepengaruhi komponen “medium” yang 
lainnya. 

 Proses perpindahan toksikan dari ke suatu 
medium tergantung pada sifat dari masing-masing 
toksikan dan karakteristik dari medium, serta 
proses reaksi pada masing-masing medium. Sifat 
dari toksikan meliputi : sifat fisika, kimia, dan 
biologis .  

 





Proses Perpindahan Bahan Kimia  

 



Karakteristik Medium 
Bagaimana bentuk atmosfer ? Apa manfaat 
? Dan bagaimana ciri-ciri lapisan atmosfer ?  

Jika melihat ke arah langit, kita seakan-akan 
tidak melihat apa-apa selain langit, awan, 
matahari atau bintang dan bulan jika malam 
hari. Kita tidak melihat secara kasat mata 
lapisan atmosfer yang menyelubungi bumi. Hal 
ini sangat wajar karena lapisan atmosfer 
merupakan lapisan udara. 



Beberapa Faktor Yang 
memepengaruhi proses 
perpindahan  
1. Faktor meteorologis mempunyai peranan 

yang penting dalam menentukan kualitas 
udara di suatu daerah. Faktor ini meliputi 
:  
 Kecapatan dan arah angin, 
 Kelembaban, 
 Suhu udara, 
 Tekanan udara dan  
 Aspek tinggi permukaan 



Transpor , Pengenceran, dan 
Transformasi zat 

 Di dalam ligkungan zat dapat mengalami 
pengenceran misalnya ; pemaparan zat SO2 dari 
sumbernya 5ppm, ketika bergerak melalui udara 
bervolume 1000 x lebih besar dibanding volume 
pemaparan zat SO2 maka akan terjadi pengenceran 
1000 kali. Dengan demikian konsentrasi menjadi 
0,005 ppm ketika berada di udara 

 Udara juga mengandung butir air . Kontak antara SO2 
dan H2O selama bergerak di udara akan 
memungkinkan sebagian zat SO2 mengalami 
transformasi menjadi H2SO4 

 Transportasi kontaminan di udara jauh lebih cepat di 
udara dibandingkan dalam air, terutama disebabkan 
oleh rendahnya viskositas udara. 
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Tempat tujuan zat 

 Seperti contoh gas SO2 diatas tempat tujuan 
terakhir bukanlah hanya di udara saja 
melainkan bisa dapat menuju ke 
multimedia lingkungan 

 Dapat dianalisis tempat tujuannya dengan 
identifikasi : konsentrasi zat pada tiap 
media lingkungan, area geografis yang 
terpapar zat, dan durasi pemaparan zat. 
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2. Difusi 
Difusi merupakan peroses penyebaran zat 
pencemar di udara. Proses difusi toksikan di 
udara terbagi dua yaitu : 
1. difusi molekuler adalah perjalanan 

penyerapan zat ke dalam atmosfer melalui 
kontak molekul, pada umumnya berjalan 
lambat. 

2. Difusi turbulensi adalah penyerapan atau 
peresapan zat ke dalam atmosfer karena 
adanya proses turbulensi.  

 



3. Disfersi 
Proses dispersi toksikan di atmosfer 
melibatkan tiga mekanisme utama, yaitu : 
 gerakan global,  
 fluktuasi turbulensi dan difusi toksikan 

terhadap lingkungan sekitar akibat 
perbedaan konsentrasi.  

 Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap 
proses dispersi toksikan diantaranya adalah : 
• faktor meteorologis,  
• sifat fisis dan sifat kimia toksikan,  
• kondisi geografi serta topografi sumber 

toksikan.  



4.      Presipitasi atau jatuhan 

Presipitasi merupakan peristiwa di mana 
terjadi peroses diatmosfer seperti hujan 
ataupun salju, lapisan kabut, turbulensi, 
serta karakteristik permukaan merupakan 
faktor utama dalam pembersihan atmosfer 
sehingga zat pencemar dapat terendapkan. 
Proses pembersihan atau penghilangan zat 
pencemar ini terjadi melalui dua 
mekanisme, yaitu rain out dan wash out.  



 Rain out terjadi pada saat proses 
kondensasi dengan partikel pencemar 
sebagai butir kondensasi.  

 Wash out terjadi pada saat air hujan 
dalam perjalananya menuju permukaan 
bereaksi dengan partikel-partikel 
pencemar. 
 





Proses interaksi zat toksik di air 
(Perpindahan toksikan) : 

1. Penyerapan : Umumnya hanya bagian zat 
yang berada dalam bentuk terlarut, terdispersi 
secara molekul yang dapat diabsorbsi.  

2. Penguapan dalam proses interaksi zat toksikan 
dalam air dipengaruhi oleh dinamika ekosistem 
lingkungan.  

 



3. Difusi : Laju difusi ditentukan oleh sifat-
sifat tetap seperti berat molekul 
kontaminan (solute), berat molekul air 
(solvent), suhu air, viskositas dan sifat-
sifat dinamis dari bentangan gradasi 
konsentrasi bahan kimia. 

4. Disrprsi atau terbawa oleh massa air  
 



 



Tingkat kerentanan lingkungan perairan 
terhadap gangguan bahan kimia bergantung 
pada beberapa faktor, meliputi :  

 Sifat fisika-kimia dari bahan kimia dan produk-
produk transformasinya, 

 Konsentrasi bahan kimia yang memasuki 
ekosistem, 

 Durasi dan jenis input (akut atau kronik, 
tumpahan terputus-putus atau 
berkesinambungan), 

 Kemampuan ekosistem untuk mempertahankan 
diri (kapasitas buffering pH, dinamika pergerakan 
massa air) dan 

 Lokasi ekosistem terhadap tempat pembuangan 
limbah kimia. 



Faktor berpengaruh terhadap konsentrasi, 
transportasi, transformasi dan disposisi toksikan 
di lingkungan perairan adalah: 

 sifat fisika-kimia dari senyawa, 
 sifat fisika-kimia-biologi dari ekosistem, dan 
 sumber dan laju input bahan kimia ke dalam 

ekosistem, 





Interaksi toksikan dengan berbagai faktor di 
lingkungan            ( Sumber : McKinney, 1981). 



Di dalam air, keberadaan suatu bahan 
kimia terdapat dalam 3 (tiga) bentuk : 

 terlarut (dissolved) 
 terserap (adsorbed), dan  
 terakumulasi (incorporated) 



Peroses interaksi zat toksik di edimen  
Perpindahan : 

Proses masuknya kontaminan ke litosfir, mirip dengan 
yang terjadi pada air. Sedimen memiliki porositas yang 
beragam sesuai persentase komposisi penyusunnya 
(seperti : pasir, lanau, lempung, bahan organik), yang 
pori-porinya juga senantiasa diiisi oleh gas dan larutan.  

 
1. Proses Penyerapan 
2. Proses Sedimentasi 
3. Aliran air 
4. Proses Penguapan  
5. Proses  Pencucian 
6. Proses difusi   
7. proses dekomposisi 
 

 



Proses Reaksi pada Medium 
1. Reaksi di Atmosfer : Gas-gas CO, SO2, 

H2S, partikulat padat dan partikulat cair 
yang dapat mencemari udara secara 
alami dan juga dihasilkan karena 
kegiatan manusia. 

1. Proses oksidasi di udara yaitu adanya 
interaksi zat-zat yang ada di udara 
sehingga membentuk senyawa lain yang 
berbahaya bagi kesehatan maupun 
lingkungan. 



Misalnya : 
 Nitrogen dioksida (NO2) 
 Nitrogen monoksida (NO) 
 Gas NO2 



2. Perubahan bentuk (rekasi) 
di air : 

 Proses hidrolisis 
 Proses  Oksidasi 
 Proses fotolisis 
 Proses metilasi 

 
 



3. Perubahan bentuk (rekasi) di air, tanah 
dan sedimen  

1. Hidrolisis 
2. Oksidasi 
3. Fotolisis 
4. Reduksi/degradasi 
 



Transformasi Fotolitik 

 Tahap absorbsi energi zat mengabsorbsi energi pada spektrum 
cahaya ultra ungu dan visibel menghasilkan molekul  tereksitasi 

 Proses primer : jika molekul tereksitasi tadi tidak kembali ketingkat 
energi aslinya, molekul zat itu akan menjalani reaksi kimia yang 
dapat merupakan pemecahan (fragmentasi) misalnya pembentukan 
radikal bebas, penyusunan kembali atau ionisasi. 

 Pross akhir  : bentuk aktif zat (misalnya : radikal bebas) bereaksi 
dengan zat lain dalam medium seperti oksigen dan air. 
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PROSES  BIODEGRADASI 
 Biotransformasi ( perubahan bentuk biologis) dan 

biodegradasi polutan oleh mikroorganisme ( bakteri, 
jamur, protozoa dan ganggang) merupakan proses 
pembuangan dan perubahan yang penting dalam air, 
sedimen dan tanah.  
Reaksi mencakup : 
 Oksidasi 
 reduksi,  
 hidrolisis dan  
 terkadang penataan ulang dan dipengaruhi oleh 

bangun molekul dan kepekatan zat polutan, sifat 
alamiah mikroorganisme, keadaan lingkungan dan 
suhu. 
 



Tingkah Laku Bahan Kimia Fase Tunggal 
(Single-phase Chemical Behavior) 

 

• Input toksikan ke lingkungan akan Bereaksi dan 
dipengarihi kekuatan alam 

• Kekuatan alami dipengaruhi oleh variabel : suhu, arah 
pergerakan dan kecepatan arus, radiasi sinar matahari, 
tekanan atmosfir, kelembaban dan konsentrasi bahan kimia 

• Empat matriks kompartemen, yaitu: atmosfir (udara), 
hidrosfir (air), litosfir (sedimen) dan biosfir (makhluk 
hidup).  



Transportasi Bahan Kimia antar Fase 

 Fase Udara - Air: suatu bahan kimia dapat 
meninggalkan fase air melalui proses 
volatilisasi, dan meninggalkan fase udara 
menuji fase air melalui melalui proses 
absorpsi. 

 Fase Sedimen - Air: lepasnya kontaminan 
dari fase sedimen menuju fase air terjadi 
melalui proses desorpsi, sedang proses 
pergerakan dari fase air menuju fase 
sedimen melalui adsorpsi ke partikel 
sedimen. 

 



 Fase Sedimen - Udara : kontaminan dapat 
melepaskan diri dari fase sedimen dan 
ditransportasi ke dalam lapisan udara di 
atasnya melalui proses volatilisasi, yang 
banyak bergantung pada tekanan 
penguapan (vapour pressure) bahan kimia 
dan daya ikatnya (affinity) pada partikel 
sedimen.  



 Tingkah Laku dan Ketersediaan Bahan Kimia 
(Fase Biosfer) : perhatian terhadap bagaimana 
sifat-sifat fisika-kimia mempengaruhi tingkah 
laku kontaminan sangat diperlukan, terutama 
untuk mengantisipasi spesiasi dan konsentrasi 
bahan kimia dalam kompartemen-kompartemen 
lingkungan yang berbeda. Perhatian pada 
faktor-faktor tersebut akan sangat bermanfaat 
dalam pengembangan sifat-sifat dan 
karakteristik pemaparan dari suatu bahan 
kimia/kontaminan yang akan diteliti.  
 
 



Proses kimiawi perairan pada ruang peralihan antara air, udara/gas, 
bahan padatan, organisme dan larutan lainnya. 
 



Tugas : 

 Biomarker Pemaparan (Biomarkers 
of Exposure).  

 Biomarker Dampak (Biomarkers of 
Effects) 

 Biomarker Kerentanan 
 Interpretasi Biomarker 
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