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Pencemaran logam berat merupakan masalah yang sangat serius,

karena merugikan lingkungan dan ekosistem secara umum. Salah satu logam

berat yang banyak ditemukan dan berbahaya bagi lingkungan adalah Timbal.

Perubahan pada fungsi pituitary, perkembangan oosit, anemia, penurunan jumlah

eritrosit, kehilangan fungsi syaraf dan scoliosis pada ikan air tawar dapat terjadi

akibat pemaparan Pb (Darmono, 1995) dan pada Daphnia dan siput dapat

menimbulkan perubahan pada membran syaraf (Grosell et al., 2005).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pb (Timbal)

dengan dosis yang  berbeda terhadap persentase jenis kelamin anakan jantan

B. plicatilis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental

dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Penelitian ini terdiri

dari delapan perlakuan berupa dosis Pb(NO3)2 yang berbeda yaitu perlakuan A

(0,000 mg/L), perlakuan B (0,015 mg/L), perlakuan C (0,030 mg/L),

perlakuan D (0,045 mg/L), perlakuan E (0,060 mg/L), perlakuan F (0,075

mg/L), perlakuan G (0,090 mg/L), dan perlakuan H (0,105 mg/L) dengan tiga

kali ulangan. Parameter utama yang diteliti dalam penelitian ini adalah

persentase anakan jantan B. plicatilis, sedangkan parameter pendukung yang

diamati adalah kualitas air antara lain  pH,  suhu, salinitas dan  oksigen

terlarut.

Analisis  data menggunakan uji  ANAVA (Analisis of Variance) dan

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (Duncan’s Multiple Range

Test) untuk mengetahui perbedaan di antara perlakuan. Selanjutnya hubungan

antara konsentrasi logam berat Pb terhadap persentase anakan jantan B.
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plicatilis dianalisis menggunakan regresi untuk menentukan persamaan dan

korelasinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaparan logam berat timbal

nitrat (Pb(NO3)2) dengan dosis yang berbeda memberikan pengaruh berbeda

sangat nyata terhadap persentase anakan jantan B. plicatilis. Hubungan antara

konsentrasi Pb(NO3)2 terhadap persentase anakan jantan B. plicatilis

ditunjukkan dengan persamaan y= -25839x2 + 2574,8x + 0,1486 dan nilai R2=

0,8639 sehingga R=0,9295. Hasil penelitian kualitas air menunjukkan bahwa

suhu air berkisar antara 29–31 °C, pH berkisar antara 7,7–8,1, salinitas

berkisar antara 25–33 ppt dan DO 7–8 mg/L.  Parameter kualitas air tersebut

masih berada dalam batas toleransi untuk pertumbuhan B. plicatilis.
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