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Abstrak 

Telah dilakukan kajian sebaran electrical conductivity (EC) di daerah aliran sungai di sekitar penambangan 

emas tradisional. Conto diambil pada daerah orisinil bagian hulu sungai, di daerah aktif penambangan dan 

bagian hilir dari daerah penambangan. Dari beberapa conto yang diambil dipilih masing-masing 1 conto 

dari setiap bagian sungai, conto akan diamati mapping unsur di dalamnya. Conto dipilih untuk nilai 

tertingginya lalu conto diekstraksi kemudian conto diamati menggunakan Scanning Electron Microscopy 

(SEM). Hasil pengamatan dari ketiga titik pengambilan data diperlihatkan daerah aktif penambangan 

mempunyai nilai EC cukup tinggi. Dan EC yang tetinggi ada dihilir karena tersedimentasi di hilir sungai. 

Dari conto yang diamati komposisi Emas banyak ditemukan di daerah aktif dan komposisi Emas dan Merkuri 

banyak terdapat dihilir. Dari pengukuran ini dapat melengkapi informasi EC sesuai dengan hasil 

pengamatan menggunakan SEM 

Kata-kata kunci: unsur pencemar, tambang tradisional, Merkuri, Emas, Besi, sem 

PENDAHULUAN 

Daerah Bunikasih Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung merupakan bagian dari pegunungan 

selatan Jawa Barat. Daerah ini memiliki potensi emas yang dikelola secara tradisional oleh masyarkat. 

Potensi emas daerah Bunikasih masuk ke dalam wilayah hutan cagar alam Gunung Waringin. Emas 

merupakan bahan galian (mineral) yang bersifat tidak dapat diperbaharui ( non renewable resources). Usaha 

penambangan bahan galian emas dilakukan dengan membuat lubang-lubang menyerupai terowongan (tunnel) 

secara horizontal mEmaspun vertikal. Fungsi terowongan tersebut adalah sebagai jalan masuk menuju urat 

(vein) kuarsa yang mengandung bijih emas. Penambangan dilakukan dengan mengambil bongkahan 

(boulder) dari urat kuarsa yang kemudian di hancurkan dengan cara ditumbuk. Proses penumbukan tersebut 

membuat urat kuarsa menjadi berukuran kerikil (pebbel). Kerikil kuarsa kemudian diolah dengan teknik  

amalgamasi, yaitu proses pengikatan logam emas dari bijih tersebut dengan menggunakan Hg (Merkuri) 

dalam tabung yang disebut sebagai gelongongan (amalgamator) tampak pada  gambar 1. . 
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Gambar 1. Gambar alat gelonggongan yang digunaka warga untuk mengolah kerikil kuarsa 

 

Amalgamator dapat diputar dengan tenaga penggerak air mEmaspun mesin diesel. Selanjutnya isi dari 

tabung amalgamator berupa butiran kuarsa, emas, merkuri (Merkuri) dan air disaring menggunakan kain 

untuk mendapatkan butiran emas yang telah terpisah. Sisa-sisa dari proses amalgamasi yang berupa tailling, 

air, dan merkuri (Merkuri) dibuang ke badan sungai. Pada jangka waktu yang cukup lama, merkuri akan 

terakumulasi pada tanah dan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Hal tersebut sangat berbahaya 

karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada makhluk hidup. Logam merkuri Emas merkuri 

(Merkuri) berwarna perak cair dengan nama kimia hydrargyrum. Merkuri bersifat sangat beracun sehingga 

U.S. Food and Administration (FDA) menentukan Nilai Ambang Batas (pembakuan) kadar merkuri yang 

berada dalam jaringan tubuh yaitu sebesar 0,005 ppm. 

Berdasarkan penelitian terdahulu menggunakan metoda geofisika melalu pengukuran sifat fisika tanah 

(Electrical Conductivity dan pH) menunjukan bahwa daerah tercemar berada di area hilir seputar sedimentasi. 

Hasil tersebut merupakan salah satu dasar dipilihnya conto yang akan diamati bentuk bulir dan mapping 

mineraloginya. 

 

GAMBARAN DAERAH PENELITIAN 

Pada penelitian ini, dilakukan  pengambilan data coring sebanyak 3 titik, yaitu daerah sebelum 

penambangan (E 107o30`41,8``, S 07o14`24,1``), daerah sekitar penambangan (E 107o30`14,6``, S 

07o15`09,5``), serta daerah setelah penambangan (E 107o30`12,9``, S 07o15`18,91``). Conto yang diamati 

diambil menggunakan teknik  coring. Pengambilan data coring dilakukan dengan kedalaman 30 cm. Data 

hasil coring tersebut disimpan dalam pipa yang ditutup rapat agar tidak terkontaminasi oleh unsur lain. 

 

Gambar 2. Pengambilan conto menggunakan teknik coring 

Pengujian sampel dilakukan di Laboratorium Universitas Padjadjaran dengan memindahkan sampel 

ke tabung sampel holder dengan memasukan sampel hasil coring setiap 5 cm, dari penelitian kami mendapati 

18 data sampel. Pengujian sampel ini meliputi pelarutan sampel menggunakan aquabidest lalu 
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 membiarkannya terendap selama 12 jam. Selanjutnya, pada sampel diukur nilai pH, TDS dan Electrical 

Conductivity yang telah dikalibrasi menggunakan larutan bufBesir (pH 4, pH 7, pH 10) dan aquabidest. Untuk 

mendapatkan nilai yang baik saat melakukan pengujian pH, TDS dan Electrical Conductivity, perlu dilakukan 

kalibrasi ulang terhadap alat pengukuran. Nilai tertinggi dari setiap site akan menjadi wakil untuk dilakukan 

proses ekstraksi kemudian akan diukur menggunakan Scanning electron Microscope (SEM) 
 

METODA SCANNING ELECTRON MICROSCOPY (SEM) 

Sampel akan dianalisis menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM) untuk mendapatkan 

informasi tambahan mengenai bentuk bulir, ukuran dan morfologi bulir serta unsur kimia yang menyertainya. 

SEM yang digunakan adalah Jeol JSM-6360LA yang dilengkapi dengan Backscattering Electron (BSE) dan 

Energy Dispersive X-Ray (EDX). BSE dipergunakan untuk mendapatkan visualisasi bentuk bulir khususnya 

iron oxide, EDX [1,2] 

  

Gambar 3. Conto terpilih yang siap di ekstraksi dan akan diukur menggunakan SEM 

Karakterisasi bentuk bulir dan mapping unsurnya mengunakan SEM TM 3000. Conto yang telah dicuplik 

lalu diekstraksi dengan magnet kuat untuk mendapatkan bulir magnetik yang terpisah dari bulir lainnya. Bulir 

hasil ekstraksi lalu dikeringkan kemudian diamati menggunakan SEM. Bentuk bulir terpilih akan diamati 

variasi sebaran unsurnya. 

 

HASIL PENGUKURAN DAN ANALISIS 

Data hasil pengamatan akan disajikan dalam bentuk gambar dan presentasi semua unsur yang di amati. 

Untuk daerah sebelum penambangan diperoleh gambar (4) 

 
Gambar. 4 Variasi sebaran unsur pada conto di daerah sebelum penambangan 

Pada gambar 4 terlihat bentuk bulir masih cenderung hexagonal menunjukkan bulir masih berada di 

daerah yang alami. Kandungan logam berat belum terlalu muncul disini.  
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 Tabel 1 Sebaran variasi unsur pada daerah sebelum penambangan 

 

No Unsur % Berat %Atomik 

1. Magnesium 9.106 11.468 

2. Alumunium 16.588 28.074 

3. Gold 1.388 0.310 

4. Mercury 1.273 0.290 

5. Lead 2.038 0.499 

 

Pada analisis sebaran unsur terlihat pada daerah sebelum penambangan bulir yang diamati mengandung 

emas dan juga terdapat merkuri. Kehadiran merkuri mungkin akibat limpasan banjir karena variasi ketinggian 

yang tidak signifikan 

Selanjutnya akan dilihat pada gambar 5 hasil pengamatan SEM pada daerah penambangan aktif. tampak 

bentuk bulir membulat. Hal ini kemungkinan besar karena proses pencemaran sudah cukup tinggi [1] dan 

bulir sudah jauh dari sumber. [2] [3]. Kemudian diamati menggunakan EDS untuk melihat variasi sebaran 

bulirnya yang disajikan pada table 2. 

 

 

 
Gambar 5. Hasil SEM daerah Penambangan 

 

Tabel 2 Sebaran variasi unsur pada daerah penambangan 

 

No Unsur % Berat %Atomik 

1. Oksigen 53.2276 74.385 

2. Silicon 28.705 22.852 

3. Iron 2.509 1.004 

4. Silver 0.263 0.055 

5. Gold 0.054 0.006 

6. Mercury 15.242 1.699 

7. Lead 0 0 

 

Dari tabel 2 terlihat bahwa pada daerah penambangan kadar Merkuri sangat tinggi karena proses 

penggunaannya yang sangat aktif untuk mengekstrasi emas dari bijihnya pada gelondongan. Merkuri tidak 

mudah berpindah dan berasosiasi dengan mineral lain (Zhang dkk, 2007). Daerah penambangan merupakan 

daerah yang rawan pencemaran. Untuk itu akan diamati pada daerah pasca penambangan apakah dampaknya 

masih teramati. Pengamatannya akan ditampilkan pada gambar 6. 
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Gambar 6. Hasil SEM daerah Pasca Penambangan 

 Pada daerah pasca penambangan tampak bentuk bulirnya belum membulat namun sudah tidak 

hexagonal dan cendrung membulat disisinya. Hal ini menunjukan bulir terebur telah mengalami perubahan 

dari bentuk aslinya hexagonal [1]. Variasi sebaran buliranya akan dilihat pada tabel 3. 

 

Tabel 3 Sebaran variasi unsur pada daerah pasca penambangan 

 

No Unsur % Berat %Atomik 

1. Magnesium 1.899 4.010 

2. Alumunium 7.133 13.570 

3. Iron 89.180 81.963 

4. Silver 0 0 

5. Gold 0 0 

6. Mercury 1.788 0.457 

7. Lead 0 0 

 

Dari tabel 3 terliha bahwa kandugan mercury tidak tinggi dan lead tidak ada, Nilai Besi yang tingi 

mencirikan masih cukup alami daerah tersebut. Kandungan gold juga tidak ditemukan kemungkinan besar 

bulir ini adalah mineral pirit (yang menyerupai emas).  

Berdasarkan hasil pengamatan bentuk bulir dan pemetaan varaiasi sebaran unsur terlihat bahwa daerah 

penambangan adalah daerah yang sangat tinggi pencemarannnya akibat mercuri. Pada penulisan ini terlihan 

SEM mampu memperlihatkan variasi dari setiap daerah pengukuran untuk mencirikan daerah tersebut [4] [5]. 

Sehingga perlu dilakukan proses sosisalisasi utnuk tidak menggunakan air dari badan sumur untuk 

dikonsumsi harian, karena akan berakibat fatal bagi kesehatan manusia. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di daerah penambangan emas di Desa Bunikasih Kecamatan 

Pangalengan Kabupaten Bandung, dapat disimpulkan: 

1. Variasi bentuk bulir menunjukkan semakin kehilir semakin membulat. Kondisi bentuk bulir ini 

sebagai indikator tingkat ketercemarannya. Daerah yang paling tercemar diduga pada daerah 

penambangan. 

2. Hasil pengamatan komposisi kimia conto pada daerah penambangan mengandung Merkuri 

tertinggi. Keberadaan merkuri didaerah tersebut karena sifatnya yang tidak mudah berpindah 

atEmas berasosiasi dengan air. Selain itu merkuri adalah residu akibat pemisahan emas dan 

pembawanya. 
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