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Abstrak 
 

Merkuri dalam kegiatan penambangan emas digunakan untuk pengikat dan dapat menjadi polutan di lingkungan. 
Penelitian ini bertujuan menganalisis pajanan merkuri (Hg) terhadap konsentrasi Hg dalam urine pada 
masyarakat di Kelurahan Poboya Kota Palu Sulawesi Tengah berdasarkan konsentrasi Hg dalam air minum,  
konsentrasi Hg dalam urin, dan hubungan faktor pajanan dengan konsentrasi Hg dalam urine (lama tinggal, jenis 
pekerjaan, status gizi dan jarak tempat tinggal). Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan 
pendekatan cross sectional. Sampel diambil sebanyak 100 orang berdasarkan kriteria inklusi yang telah 
ditentukan dan sumber air minum yang digunakan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, pemeriksaan 
laboratorium dan kuesioner, serta dianalisis secara deskriptif dan analisis bivariat (chi-square). Hasil penelitian 
menunjukan bahwa konsentrasi Hg air minum antara 0,001 – 0,003 mg/L dengan rata-rata 0,002 mg/L 
sedangkan konsentrasi Hg urine pada masyarakat antara 0,1165 – 7,3135 µg/L dengan rata-rata 1,1762 µg/L. 
Hasil analitik menunjukkan tidak ada hubungan antara konsentrasi Hg dalam air minum (p=0,597), lama tinggal 
(p=0,245), jenis pekerjaan (p=0,662), status gizi (p=0,662) dan jarak tempat tinggal (p=1,000) terhadap 
konsentrasi Hg dalam urine pada masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena aktifitas penambangan baru 
beroperasi yaitu lima tahun, bentuk dan jenis merkuri, jalur masuk dalam tubuh serta lamanya pajanan. 
Konsentrasi Hg dalam tubuh berpotensi meningkat sesuai sifat dari Hg yang dapat terakumulasi dalam tubuh 
sejalan dengan kegiatan penambangan, sehingga perlu pemeriksaan albumin pada responden dengan kadar Hg 
urine tidak normal untuk mengetahui fungsi ginjalnya, penerbitan regulasi oleh pemerintah kota, tidak 
mengkonsumsi air yang berasal dari mata air dan air sungai serta menggunakan masker jika akan beraktifitas di 
luar rumah dalam waktu yang lama untuk mencegah pajanan Hg di udara. 
  
 
 
Kata kunci : pajanan mekuri, merkuri, air minum, urin. 
 

 
 
 
Abstract 
 
 
Traditional gold mining activities using mercury as a binder and can be pollutants in the environment. This 
study aims to analyze exposure to mercury (Hg) based on Hg concentrations in drinking water, the 
concentration of Hg in urine, and the correlation between exposure to Hg concentrations in urine (length of stay, 
type of occupation, nutritional status and distance of residence) in the community in the Village Poboya City 
Palu Central Sulawesi. This study is an observational study with cross sectional approach. Samples were taken 
as many as 100 people based on pre-defined inclusion criteria and drinking water. The data was collected 
through observation, laboratory tests and questionnaires were then analyzed by descriptive and bivariate 
analyzes (chi-square). Research findings showed that Hg concentrations in drinking water between 0.001 to 
0.003 mg / L with an average of 0.002 mg / L, while the concentration of Hg in urine in society between 0.1165 
to 7.3135 mg / L with an average of 1.1762 mg / L. Analytical results indicate there is no relationship between 
Hg concentrations in drinking water (p = 0.597), length of stay (p = 0.245), type of work (p = 0.662), nutritional 
status (p = 0.662) and the distance of residence (p = 1.000) the Hg concentrations in the urine in the community 
in the Village Poboya Palu. This is possible because of mining activities in the new research area that is five 
years in operation, Hg characteristic, , but the concentration of Hg in the body may increase given the nature of 
Hg that can accumulate in the body in line with mining activities, so it is suggested that the need for examination 
of the respondents with high levels of albumin in the urine Hg is not normal renal function to determine the 
respondent and wear masks to prevent exposure to Hg in the air, if it wants to go outside the house in a long 
time. 
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PENDAHULUAN 

 Merkuri (Hg) merupakan salah satu jenis logam berat yang banyak ditemukan di alam 

dan tersebar dalam batu-batuan, biji tambang, tanah, air dan udara sebagai senyawa anorganik 

dan organik. Umumnya kadar dalam tanah, air dan udara relatif rendah. Berbagai jenis 

aktivitas manusia dapat meningkatkan kadar ini, misalnya aktivitas penambangan yang dapat 

menghasilkan merkuri sebanyak 10.000 ton / tahun. (Hanifah, 2011). Penggunaan merkuri 

(Hg) khususnya penambangan emas untuk memisahkan emas dari butiran pasir melalui proses 

amalgamasi dan proses pembakaran (alloy). Tailing yang mengandung Hg dibuang di sekitar 

pemukiman sehingga berpotensi mencemari  tanah  dan  air  tanah, (Setiyono, 2011).  

Tersebarnya Hg di tanah, perairan, ataupun udara  melalui  berbagai  jalur seperti  

pembuangan  limbah  padat  maupun  cair  yang  dibuang  ke  tanah, udara, dan air. 

Pencemaran air tanah dan air permukaan oleh merkuri sudah mencapai 25 persen dari 2.783 

sampel yang diuji oleh U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Survei air-tanah juga 

sudah mendeteksi adanya konsentrasi merkuri dalam beberapa persediaan dari air minum, 

(Putranto, 2011).  

Hasil penelitian di Desa  Jendi  Kecamatan  Selogiri  Kabupaten  Wonogiri 

menunjukkan konsentrasi Hg dalam air sumur gali telah melebihi baku mutu atau standart 

Permenkes RI No. 416 tahun 1990 (0,001 mg/L) yakni sebesar 0,0012 mg/L sampai 0,0889 

mg/L  dengan  rata-rata  konsentrasi  Hg  0,0192  mg/L. (Setiyono,2011). Balitbangda 

Propinsi Gorontalo, (2005) menunjukkan bahwa Sungai Tatopo di Bumela telah tercemari 

oleh Hg yang diakibatkan dari kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI), dengan 

kandungan Hg pada sampel air mencapai 0,010 mg/L dan melebihi ambang batas Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 82 tahun 2001 sebesar 0,002 mg/L. Tahun 2006, Sungai Matamboto dan 

Mopuya di Kecamatan Suwawa dan Bone Pante Provinsi Gorontalo juga telah tercemar Hg. 

(Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan, 2006) 

Beberapa faktor risiko lain yang berhubungan dengan pajanan Hg pada masyarakat 

antara lain lama  tinggal, jenis kelamin, jenis pekerjaan, status kesehatan dan jarak dari 

sumber pencemar. Hasil penelitian Ardhi dan Suharyo, (2011), di wilayah Sungai Mandor, 

terdapat hubungan yang signifikan antara lama tinggal (p=0,003), jarak tempat tinggal 

(p=0,002), jenis pekerjaan (p=0,004), sumber air bersih (p=0,004) dengan kadar merkuri pada 

rambut. Untuk memperkirakan pajanan (jumlah yang diabsorpsi atau dosis internal), efek-efek 



bahan kimia dan kerentanan pada individu digunakan biomarker untuk melihat hubungan 

sebab akibat dan doses-respon dalam assessment risiko, diagnosis klinis dan tujuan 

monitoring, umumnya menggunakan pemeriksaan kadar Hg dalam darah, urine dan rambut 

(Hanafiah, 2011). 

Kelurahan Poboya merupakan salah satu lokasi penambangan emas tradisional yang 

beroperasi sejak tahun 2009 hingga sekarang. Merkuri digunakan untuk memisahkan emas 

dengan pasir, sehingga masyarakat Poboya  dan sekitarnya berpotensi terkena dampak dari 

penggunaan merkuri. Badan Lingkungan Hidup Kota Palu, (2011) jumlah penambang emas di 

tambang rakyat tersebut mencapai 5000 orang dan jumlah tromol berkisar 20.000 unit, 

dimana setiap unit menggunakan merkuri 0,5 kilogram per hari dan 20% mercuri terserap 

oleh tanah dan berpotensi sebagai sumber pencemar baik udara, air dan tanah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa udara di Kota Palu sudah tercemar dengan 

merkuri dengan kisaran 20 hingga 5.900 nanogram/m3 sementara di Negara Jepang, standar 

merkuri hanya 400 nanogram/m3. Konsentrasi merkuri tertinggi berada di dua lokasi pusat 

pengoperasian tromol di Poboya, (konsentrasi rata-rata masing-masing 4.050 dan 5.986 

nanogram per meter kubik), dan di beberapa titik, kadar merkuri mencapai 50 ribu nanogram, 

(Ismawati, 2011). 
Kandungan merkuri pada air tanah, air sungai dan air laut di Kota Palu di sejumlah 

titik pada 2010 tercatat 0,0036 ppm jauh di atas ambang batasnya yaitu 0,0005 ppm. Pada 

tahun 2011 kandungan mercuri pada air Kota Palu selalu berada dibawah ambang batas 

(Badan Lingkungan Hidup Kota Palu, 2011). Berdasarkan latar belakang maka tujuan 

penelitian ini untuk menganalisis pajanan merkuri (konsentrasi Hg dalam air minum, lama 

tinggal, jenis pekerjaan, status gizi dan lama tinggal) terhadap konsentrasi urin pada 

masyarakat di Kelurahan Poboya.  

 
BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Poboya Kota Palu Sulawesi Tengah. Jenis penelitian 

adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional study. Populasi dalam penelitian 

ini adalah kepala keluarga atau anggota keluarga pengganti kepala keluarga. Prosedur 

pengambilan sampel menggunakan metode proportional random sampling sebanyak 677 

kepala keluarga, dengan memperhatikan kriteria inklusi yaitu bersedia menjadi responden dan 

memberikan sample urin minimal 25 ml, mengkonsumsi air minum (bukan air kemasan) yang 

berasal dari lokasi penelitian, dan bertempat tinggal di lokasi penelitian minimal 1 tahun 

secara terus menerus. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 KK. 



Pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer 

diperoleh melalui wawancara langsung berdasarkan pertanyaan yang telah tersedia dan 

pemeriksaan laboratorium (di Laboratorium kesehatan Makassar, dengan metode AAS) 

sedangkan data sekunder diperoleh dari pelaporan instansi terkait. Analisis data secara 

deskriptif, bertujuan untuk mengambarkan karakteristik populasi dan disajikan dalam bentuk 

distribusi frekuensi. Analisis bivariat, dilakukan untuk melihat adanya hubungan antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan uji chi-square, menggunakan 

aplikasi komputer program SPSS. 

 

HASIL 

Karakteristik responden 

Karakteristik responden pada kelompok umur 36-45 tahun merupakan yang terbesar 

31,0%, jenis kelamin laki-laki sebesar 65,0%, pendidikan terakhir SMA sebesar 31,0%, 

pekerjaan sebagai penambang sebesar 35,0% dan kebiasaan merokok sebesar 58,0%. 

Konsentrasi Hg dalam Air dan Urin Responden 

Konsentrasi Hg dalam air minum responden yang merujuk pada standart Permenkes 

RI. No. 492/2010, dimana konsentrasi Hg dalam sumber air minum rata-rata 0,002 mg/L            

(0,001 – 0,003 mg/L) sedangkan pada urin berkisar 0,1165 – 7,313 µg/L dengan rata-rata 

1,176 µg/L berdasarkan standart WHO, 1991 (4 µg/L). 

Analisis Bivariat 

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 80 responden (100,0%) dengan konsentrasi Hg air 

minum tidak memenuhi syarat, terdapat 7,5% (6 responden) konsentrasi Hg urinnya tidak 

normal. Hasil statistik Fisher Exact diperoleh p value sebesar 0,597 (p value > 0,05) berarti 

bahwa tidak ada hubungan antara konsentrasi Hg dalam air minum dengan konsentrasi Hg 

dalam urine. 

 Pada tabel 2 menunjukkan bahwa dari 16 responden (100,0%) dengan lama tinggal 

diatas 5 tahun, terdapat 4,8% (4 responden) konsentrasi Hg urine tidak normal dan 95,2% (80 

responden) dalam kategori normal. Hasil uji Fisher Exact di peroleh p value sebesar 0,245 (p 

value > 0,05) berarti bahwa tidak ada hubungan antara lama tinggal dengan konsentrasi Hg 

dalam urin. 

Tabel 3 diketahui bahwa dari 65 responden (100,0%) sebagai penambang terdapat 

7,7% (5 responden) konsentrasi Hg urine tidak normal dan 92,3% (60 responden) kategori 

normal, sedangkan dari 35 responden (100,0%) bukan penambang, terdapat 6,2% (1 

responden) kategori tidak normal dan 93,8% (34 responden) kategori normal. Hasil statistik  



(Fisher Exact) di peroleh p value sebesar 0,662 (p value > 0,05), berarti bahwa tidak ada 

hubungan antara jenis pekerjaan dengan konsentrasi Hg dalam urin.   

Pada tabel  4  menunjukkan  bahwa dari 35 responden  (100,0%) dengan status gizi 

kurang baik terdapat 2,9% (1 responden) dengan konsentrasi Hg urine kategori tidak normal. 

Hasil statistik (Fisher Exact) diperoleh bahwa tidak ada hubungan antara status gizi dengan 

konsentrasi Hg dalam urine, dimana p value yang diperoleh lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 

0,662  (p value > 0,05 sehingga H0 diterima). 

Pada tabel 5 menunjukkan bahwa 57 responden (100,0%) tinggal dekat dari sumber 

pencemar (≤ 500 meter) terdapat 3 responden (5,3%) dengan konsentrasi Hg urine tidak 

normal dan 54 responden (94,7%) konsentrasi Hg urine kategori normal, sedangkan dari 44 

responden (100,0%) tinggal jauh (> 500 meter) terdapat 7,0% (3 responden) dengan 

konsentrasi Hg urine tidak normal dan 93,0% (40 responden) dengan kategori normal. Hasil 

statitik (Fisher Exact) diperoleh p value sebesar 1,000 (p value > 0,05), artinya bahwa tidak 

terdapat hubungan antara jarak tempat tinggal dengan konsentrasi Hg urine pada masyarakat 

di Kelurahan Poboya. 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini menunjukkan konsentrasi Hg pada air minum telah melebihi standart 

Permenkes 492/2010 (0,001 mg/L) dan konsentrasi Hg dalam urin pada masyarakat sebagian 

besar dibawah yang ditetapkan WHO (4 µg/L), serta tidak ada hubungan variabel bebas 

(konsentrasi Hg air minum, lama tinggal, jenis pekerjaan, status gizi dan lama tinggal) 

terhadap konsentrasi Hg pada urine di masyarakat.  

Konsentrasi Hg dalam air minum yang digunakan oleh masyarakat di Kelurahan Poboya 

rata-rata 0,002 mg/L telah melebihi standart Permenkes 492/2010 (0,001 mg/L), terutama 

pada sumber air minum  yang berasal dari mata air. Keberadaan Hg dalam sumber air tersebut 

dapat saja terjadi karena eksisting lingkungan sekitar mata air terdapat lahan 

persawahan/budidaya bawang merah yang memungkinkan penggunaan pestisida pada lahan 

tersebut berpotensi mencemari mata air tersebut, letak mata air yaitu kumpulan tanaman sagu 

yang memiliki bagian tanaman yang lapuk, serta keberadaannya di bawah lokasi pengolahan 

emas, sebagaimana diketahui bahwa keberadaan merkuri di alam karena proses pelapukan 

tanaman, dan kegiatan pengolahan emas/penambangan karena proses amalgamasi dan 

pengarangan, dimana Hg dapat masuk ke lingkungan air tanah/air permukaan melalui 

rembesan dan air hujan yang turun bersaman dengan Hg di amosfir (WHO, 2008). Hasil 



penelitian ini sejalan dengan penelitian Lestarisa, (2010), dimana kadar merkuri dalam 

sumber air bersih dan air minum terutama air sungai yang digunakan sebagai sumber air 

minum oleh masyarakat di sekitar PETI Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas melebihi 

batas yang ditetapkan Permenkes 1990 dan 2002 dengan kadar merkuri rata – rata 0,003 

mg/L. 

Jalur masuknya Hg dalam tubuh manusia melalui sistem pernafasan, makanan dan 

minuman (oral/sistem pencernaan) serta melalui jaringan kulit. Untuk memantau zat 

pencemar dalam tubuh (Biological Monitoring) akibat pajanan zat pencemar tertentu 

dilakukan pemantauan beberapa indikator – indikator seperti dosis zat pencemar dalam tubuh, 

beban tubuh dan konsentrasi zat pencemar dalam jaringan target. Pemeriksaan sampel urin 

merupakan indikator  terbaik terhadap kandungan Hg dalam tubuh pada paparan Hg 

anorganik jangka panjang dan unsur raksa. 

Elemen merkuri atau air raksa merupakan bahan kimia yang digunakan proses 

pengolahan emas. Penyerapan merkuri oksida (HgO) sebagian besar melalui sistem pernafasan 

dan jumlah yang masuk ke dalam tubuh sama besarnya antara yang dihisap melalui hidung 

ataupun mulut (kurang lebih 80%) (WHO, 2000; Rianto, 2010). Sebagian besar dieksresikan 

melalui fases atau urine dimana perbandingan eksresi dipengaruhi oleh besarnya dosis, cara 

paparan, bentuk senyawa merkuri (Bartik dan Piskac dalam Widiowati, 2008).  

Lama tinggal berpotensi mendukung peningkatan Hg dalam urine (tabel 2), dimana 

terdapat 7,5% (6 responden) tidak normal dari 80 responden (100%). Hal ini dimungkinkan 

dimana lama tinggal responden diatas lima tahun. Konsentrasi Hg juga dipengaruhi faktor lain 

yaitu lamanya paparan, bentuk senyawa Hg dalam tubuh, jumlah Hg (dosis) yang masuk 

dalam tubuh, kemampuan metabolisme (kinerja dan fungsi organ) dan umur (orang dewasa 

dan anak-anak). Umur mendukung dalam mengeksresikan racun dalam tubuh 

(Widiowati,dkk., 2008). Hasil penelitian ini sejalan dengan kadar merkuri yang lebih tinggi 

pada pekerja tambang dibandingkan dengan masyarakat sekitar sebagai kelompok kontrol. 

Kadar Hg pada masyarakat jarang melebihi 10 µg/L sedangkan pada pekerja berbanding lurus 

antara Hg di udara dengan Hg urine (Dewanti, 2013; Rossiter, dkk., 2011).  

Jenis pekerjaan responden dimungkinkan terjadinya peningkatan Hg dalam urin (tabel 3) 

dimana sebagian besar masyarakat bekerja sebagai penambang (65,0%), dari 35 responden 

yang bukan pekerja terdapat 2,9% (1 responden) tidak normal, hal ini dimungkinkan karena 

pekerjaan responden adalah pedagang dan mengkonsumsi air dengan konsentrasi Hg sebesar 

0,003 mg/L. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Maywati, (2011) dimana ada 

hubungan jenis pekerjaan dengan kadar merkuri dalam darah (p=0,001) pada pembang emas 



di Dusun Karangpaningal, Tasikmalaya. perbedaan ini karena pekerja yang diperiksa adalah 

pekerja tambang, bukan masyarakat. 

Kategori konsentrasi Hg dalam urine yang tidak normal pada responden dengan status 

gizi baik (tabel 4) selain dipengaruhi oleh umur, dapat juga karena faktor lama tinggal, 

dimana sebagian besar lama tinggal responden diatas lima tahun. Selain itu, jenis pekerjaan 

responden yang sebagian besar penambang memungkinkan peningkatan Hg dalam urine 

karena responden tidak saja terpajan melalui air minum yang dikonsumsi tetapi terpajan dari 

sumber Hg lainnya utamanya adalah udara.  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Andri, dkk., (2011) bahwa status gizi tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kadar 

merkuri pada rambut (p=0,500) pada rambut masyarakat di sekitar penambangan emas tanpa 

ijin. 

Hasil penelitian yang disajikan pada tabel 5 menunjukkan bahwa dari 43 responden 

(100,0%) dengan jarak tinggal > 500 meter terdapat 7,0% (3 responden) yang memiliki kadar 

Hg dalam urine tidak normal. Konsentrasi Hg pada urine yang tidak normal pada 7,0% 

(responden) diketahui bahwa jarak tinggal responden dengan sumber pencemar (tromol) 

diatas 500 meter (600 m, 800 m dan 1500 m). Uap Hg di udara dapat beredar di atmosfer 

hingga satu tahun sehingga dapat tersebar luas dan diangkut ribuan mil dari sumber emisi 

(WHO, 2008), terlebih lagi jika di dukung oleh kecepatan angin dan arah angin. Lama tinggal 

responden memungkinkan peningkatan Hg dalam urine, dengan lama tinggal lebih dari lima 

tahun yaitu 35 tahun, enam tahun dan 38 tahun, sehingga semakin sering terpajan Hg dari 

berbagai sumber pajanan maka jumlah Hg yang masuk dalam tubuh akan meningkat sesuai 

sifat Hg yang dapat terakumulasi dalam tubuh.  

Hasil ini berbeda dengan penelitian Andri, dkk., (2011) dimana ada hubungan antara 

jarak tempat tinggal dengan kadar Hg dalam rambut pada masyarakat di sekitar penambangan 

emas tanpa ijin (aliran Sungai Mandor). Faktor yang berpotensi berpengaruh adalah jarak dari 

sumber pencemar (tailing/tromol), konsentrasi Hg pada tanah sesuai hasil pemeriksaan kadar 

merkuri pada tanah pemukiman di sekitar penambangan emas tradisional di Desa Jendi, dari  

30 sampel tanah, sebanyak 100% sampel memiliki kandungan merkuri yang melebihi ambang 

batas yaitu sebesar 1 ppm (Putranto, 2011).   

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah bahwa air minum yang 

digunakan oleh masyarakat telah mengandung merkuri dengan konsentrasi rata-rata sebesar 



0,002 mg/L, konsentrasi Hg dalam urin pada masyarakat rata-rata 1,0913 µg/L, tidak ada 

hubungan antara variable bebas dengan variable terikat dengan menggunakan uji alternative 

chi-square (fisher exact) dimana p value > 0,05, masing-masing adalah (1) konsentrasi Hg 

dalam air minum p value sebesar 0,597; (2) lama tinggal diperoleh p value sebesar 0,245 (3) 

pekerjaan diperoleh p value sebesar 0,662; (4) status gizi diperoleh p value sebesar 0,662; (5) 

jarak tempat tinggal p value sebesar 1,000.  

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan baik bagi masyarakat atau instansi 

terkait antara lain : perlunya  pemeriksaan albumin  pada  urine  bagi responden yang 

memiliki kandungan Hg tidak normal (> 4 µg/L) untuk mengetahui fungsi ginjal responden, 

pemantauan kualitas sumber air minum yang digunakan oleh masyarakat oleh instansi terkait 

dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kota Palu dan Dinas Kesehatan Kota Palu, bagi 

masyarakat sebaiknya menggunakan masker terutama yang bekerja sebagai penambang 

sehingga dapat meminimalkan atau mencegah Hg melalui pernafasan, perlunya penyuluhan 

bahaya merkuri dan pemantauan kesehatan secara berkala pada masyarakat baik di lokasi 

penambangan maupun pengolahan emas, perlunya penelitian lebih lanjut terutama kadar Hg 

di udara dan pada kompartemen lingkungan lainnya dan biomarker lainnya sehingga pajanan 

merkuri di Kelurahan Poboya menjadi lebih lengkap. 
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Lampiran : 
 
Tabel 1. Hubungan Konsentrasi Hg Air Minum dengan Konsentrasi Hg Urin Pada 

Masyarakat di Kelurahan Poboya Kota Palu Tahun 2013 
 

Konsentrasi Hg 
dalam Air Minum 

Konsentrasi Hg dalam Urine 
Jumlah % ρ value 

Tidak Normal Normal 
n % n % 

Tidak Memenuhi 
syarat  

6 7,5 74 92,5 80 100,0 
0,597 

Memenuhi syarat  0 0,0 20 100,0 20 100,0 
Total 6 96,0 94 4,0 100 100,0 

 Sumber : Data Primer 

Tabel 2. Hubungan Lama Tinggal dengan Konsentrasi Hg Urin Pada Masyarakat di 
Kelurahan Poboya Kota Palu Tahun 2013 

 

Lama Tinggal 
Konsentrasi Hg dalam Urine 

Jumlah % ρ value 
Tidak Normal Normal 

n % n % 
≤ 5 tahun 2 12,5 14 87,5 16 100,0 0,245 
> 5 tahun 4 4,8 80 95,2 84 100,0 

Total 6 6,0 94 94,0 100 100,0 
 Sumber : Data Primer 

 

 

 

 



Tabel 3. Hubungan Jenis Pekerjaan Dengan Konsentrasi Hg Urin Pada Masyarakat di 
Kelurahan Poboya Kota Palu Tahun 2013 

 

Jenis Pekerjaan 
Konsentrasi Hg dalam Urine 

Jumlah % ρ value Tidak Normal Normal 
n % n % 

Penambang 5 7,7 60 92,3 65 100,0 0,662 
Bukan Penambang 1 2,9 34 97,1 35 100,0 

Total 6 6,0 94 94,0 100 100,0 
  Sumber : Data Primer 
 
Tabel 4. Hubungan Status Gizi Dengan Konsentrasi Hg Urin Pada Masyarakat di 

Kelurahan Poboya Kota Palu Tahun 2013 
 

Status Gizi 
Konsentrasi Hg dalam Urine 

Jumlah % ρ value Tidak Normal Normal 
n % n % 

Kurang Baik 1 2,9 34 97,1 35 100 0,662 
Baik 5 7,7 60 92,3 65 100 

Total 6 6,0 94 94,0 100 100 
  Sumber : Data Primer 
 
Tabel 5. Hubungan Jarak Tempat Tinggal Dengan Konsentrasi Hg Urin Pada 

Masyarakat di Kelurahan Poboya Tahun 2013 
 

Jarak Tempat Tinggal 
Konsentrasi Hg dalam Urine 

Jumlah % ρ value Tidak Normal Normal 
n % n % 

≤ 500 meter 3 5,3 52 94,7 56 100,0 1,000 
> 500 meter 3 7,0 40 93,0 43 100,0 

Total 6 6,0 96 96,0 100 100,0 
 
 
 
 
 
 
 
 


