
R i n g k a s a n

Telah dilakukan penelitian kualitas udara ambien ( gas 
H 2 S dan SC>2 ) dipertambangan rakyat gunung Welirang dan 

tentang pola kerja penambang Belerang . Pengambilan untuk 

sampel gas dilakukan secara purposive sampling dan pengambi
lan sampel untuk wawancara dilakukan secara random. Penguku- 
ran kedua gas dilakukan dengan metode spektrofotometri.

Setelah Sampel diambil dengan kecepatan alir 1,375 
liter/menit, sampel dimasukkan botol Winkler untuk H 2 S dan 
tabung reaksi bertutup untuk S0 2 . Kemudian botol Winkler 
dan tabung reaksi bertutup dimasukkan termos es dan ditutup 
rapat. Sesampai di Tretes termos es tempat kedua .sampel 
tersebut diberi es batu. Setelah sampai di Surabaya sampel 

dimasukkan lemari es. Sebelum pengukuran sampel didiamkan 
untuk menyesuaikan dengan suhu kamar. Kemudian untuk sampel 

' H2S diambil 10,0 ml, untuk SO 2  diambil 5,0 ml dan dimasukkan 
labu takar 25,0 ml. Kemudian untuk H2S ditambahkan larutan 
uji amin, Feri Klorida 1 0 0  X , ditambah aquades sampai tanda 
batas. Untuk S02  ditambahkan Asam sulfamat 0,6 X, didiamkan 
10 menit, kemudian ditambahkan Formaldehid 0,2 %, Pararo- 
sanilin murni dan ditambahkan aquades dingin(suhu kamar) 
yang baru dididihkan sampai tanda batas. Kedua sampel didi- 
amkan 30 menit. Kemudian dibaca serapannya pada panjang 
gelombang 667,0 nm untuk H 2 S dan 552,0 nm untuk S0 2
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Hasil penelitian menunjukkan konsentrasi Hidrogen 
Sulfida rata-rata sebesar 10,214 ppm dengan rentang 0,000- 
52,920 ppm dan konsentrasi Sulfur Dioksida rata-rata sebesar 
1,520 ppm dengan rentang 0,707-3,037 ppm dan seluruh penam
bang tidak memakai perlindungan diri ketika bekerja. Penam

bang berada ditempat penambangan 0,5 7  3 jam dan bekerja di 
penambangan 7 - 2 3  hari. Konsentrasi sebesar itu dapat 

menimbulkan iritasi saluran pernafasan yang dapat dibuktikan 
dengan adanya keluhan-keluhan yang dialami penambang.
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