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Gresik mengalami perkembangan laju industri yang cukup signifikan 

karena memiliki kawasan industri strategis sejak puluhan tahun lalu (DKPP 

Gresik, 2011). Banyaknya industri yang berdiri di kawasan ini tentunya 

mengakibatkan permasalahan yang kompleks bagi lingkungan, karena limbah 

yang sangat berbahaya dan memiliki daya racun tinggi umumnya berasal dari 

buangan industri, terutama industri kimia. Hal ini disebabkan karena limbah 

logam mengandung logam berat yang tergolong limbah B3 (bahan beracun dan 

berbahaya), jika berada dalam lingkungan dengan jumlah yang melewati ambang 

batas dapat membahayakan lingkungan sekitarnya (Nuhman, 2003). 

Ikan gelama dan kerang bambu merupakan hewan laut yang dapat 

dijadikan bioindikator yang baik untuk mengetahui tingkat pencemaran yang 

terjadi pada 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 kadar timbal yang 

terakumulasi pada ikan gelama dan kerang bambu di perairan Lumpur Gresik 

dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pengambilan sampel 

dilakukan di perairan Lumpur Gresik dengan menggunakan 3 titik stasiun 

kemudian sampel diuji menggunakan metode AAS (Atomic Absorption 

Spectrometry). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar Pb pada ikan gelama di 

perairan Lumpur Gresik sebesar 0,01-0,20 mg/kg dan pada kerang bambu sebesar 

0,01-2,55 mg/kg lebih tinggi bila dibandingkan dengan kadar timbal pada ikan 

gelama. Berdasarkan hasil pengukuran Kadar timbal pada kedua biota didapatkan 

bahwa ikan gelama di perairan Lumpur Gresik masih di bawah ambang batas 

Standar  Nasional Indonesia (SNI), sedangkan untuk kerang bambu tingkat 
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pencemaran kadar timbalnya melebihi nilai ambang batas Standar  Nasional 

Indonesia (SNI), ketentuan SNI 01-7387-2009 tentang batas cemaran makanan 

untuk komoditas ikan 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 7, suhu perairan berkisar antara 29 - 30oC, dan 

salinitas berkisar antara 28-29 ppt. 
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