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Pantai timur Surabaya dikabarkan telah tercemar oleh logam berat, hal ini 

dikarenakan masyarakat Kenjeran yang telah mengkonsumsi hewan laut di sekitar 

Pantai Timur Surabaya yang telah terkontaminasi logam berat mengalami gejala 

keracunan (Arisandi, 2001). Disisi lain perairan merupakan tempat hidup biota 

laut yang ada. Perairan Kenjeran Surabaya sendiri tercemar oleh buangan limbah 

industri maupun rumah tangga yang terbawa oleh sungai-sungai besar seperti Kali 

Wonokromo dan Kali Wonorejo yang akhirnya menumpuk dan mencemari 

perairan tersebut (Arisandi, 2001). Sama halnya yang terjadi pada perairan 

Saronggi Sumenep yang juga berbatasan dengan selat Madura terdapat pula 

aktivitas perikanan maupun transportasi, hal ini mendukung di perairan tersebut 

biota laut yang hidup terakumulasi logam berat.  

Udang dan kerang merupakan hewan laut yang dapat dijadikan 

bioindikator yang baik untuk mengetahui tingkat pencemaran yang terjadi pada 

kedua perairan tersebut. Timbal (Pb) merupakan salah satu pencemar yang 

dipermasalahkan karena bersifat sangat toksik dan tergolong sebagai bahan 

buangan beracun dan berbahaya (Purnomo dan Muhyiddin, 2007). 

 Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perbedaan kadar timbal yang 

terakumulasi pada udang putih dan kerang darah di perairan Pantai Kenjeran 

Surabaya dan Pantai Saronggi Sumenep, serta membandingkan kadar timbal pada 

udang putih dan kerang darah dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia 

(SNI). Pengambilan sampel dilakukan di dua perairan dengan menggunakan 3 

titik stasiun kemudian sampel diuji menggunakan metode AAS (Atomic 

Absorption Spectrometry) dan data yang diperoleh kemudian di analisis dengan 

menggunakan uji T 2 sampel independent. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar Pb pada udang putih di 

perairan Kenjeran rata-rata sebesar 2.55949 mg/kg dan di perairan Saronggi 

adalah sebesar 3.28446 mg/kg. Kadar rata-rata Pb pada kerang darah di perairan 

Kenjeran 0.76073 mg/kg lebih rendah bila dibandingkan dengan kadar timbal 
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pada kerang darah di perairan Saronggi sebesar 2.26756 mg/kg. Berdasarkan hasil 

pengukuran Kadar timbal pada kedua biota didapatkan bahwa kadar Pb di perairan 

Saronggi ternyata lebih tinggi bila dibandingkan dengan perairan Kenjeran, tetapi 

kadar keduanya pada biota didua perairan ternyata juga lebih tinggi dari ketentuan 

SNI 01-7387-2009 tentang batas cemaran makanan untuk timbal sebesar 0,3 

mg/kg. 

 Parameter kualitas air selama penelitian masih berada dalam batas 

toleransi untuk pertumbuhan biota di perairan dan tidak berpengaruh besar 

terhadap kadar Pb sendiri yaitu pH 8, suhu perairan berkisar antara 29 - 31oC, dan 

salinitas berkisar antara 26-28 ppt. 
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