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 Timbal (Pb) merupakan salah satu logam berat yang bersifat akumulatif. 

Timbal dapat masuk ke perairan laut dan akan terakumulasi pada air, sedimen 

maupun organisme yang hidup di perairan laut tersebut, salah satu biota yang 

ditangkap sebagai indikator pencemaran adalah ikan kakap putih. Ikan kakap 

putih yang mengandung logam berat timbal melebihi ambang batas dan kemudian 

manusia mengkonsumsinya, maka timbal akan berpengaruh terhadap perubahan 

histopatologi ikan dan juga bagi kesehatan manusia tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui konsentrasi timbal (Pb) yang 

terkandung pada air, sedimen dan daging ikan kakap putih (Lates calcarifer) serta 

pengaruhnya terhadap perubahan histopatologi yang ditimbulkan pada kulit, 

insang dan usus ikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 

analisa logam berat timbal menggunakan Atomic Absorption Spectrophotometry 

(AAS) dengan panjang gelombang 283,3 dan menggunakan metode skoring untuk 

analisa histopatologi kulit, insang dan usus yang kemudian dianalisis secara 

deskriptif.  

Berdasarkan hasil analisis konsentrasi timbal dalam air berada di atas 

ambang batas maksimum yang ditentukan (Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 82 tahun 2001 0,03 ppm) yaitu diperoleh konsentrasi berkisar 

antara 0,851-1,706 ppm, konsentrasi timbal dalam sedimen berada di bawah 

ambang batas maksimum yang ditentukan yaitu diperoleh konsentrasi berkisar 

antara 0,183-1,835 ppm, dan konsentrasi timbal dalam daging ikan kakap putih 

yang diambil di dua stasiun pada perairan utara Kabupaten Gresik, Jawa Timur 

juga berada di bawah ambang batas yang ditentukan yaitu diperoleh konsentrasi 

berkisar antara 0,164-0,175 ppm. Konsentrasi timbal berpengaruh terhadap 

perubahan histopatologi jaringan insang yaitu ditemukan adanya hiperplasia, 
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edema, fusi lamella, serta nekrosis. Sedangkan pada kulit dan usus ikan kakap 

putih (Lates calcarifer) yang ditangkap di perairan utara Kabupaten Gresik, Jawa 

Timur tidak ditemukan adanya perubahan histopatologi. 
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