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 Limbah industri dan limbah perkotaan ysng mengandung logam berat dapat 

mencemari perairan sungai maupunlaut. Logam berat dibedakan menjadi dua, yaitu non 

essensial dan essensial. Logam berat non essensial dapat bersifat toksik bagi makhluk 

hidup baik manusia maupun hewan. Logam berat yang masuk perairan akan mengalami 

pengendapan pada sedimen serta terserap pada tubuh biota. Salah satu logam berat yang 

berbahaya bagi biota adalah kadmium. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 

kandungan maksimum kadmium pada tubuh biota adalah 0,2 mg/kg.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan kadmium pada beberapa 

spesies ikan, moluska dan krustasea. Proses pengambilan sampel dilakukan pada Perairan 

Pantai Kenjeran, Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Bulak Surabaya dan di Desa Brantah 

Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan Madura. Penelitian ini bersifat 

deskriptif serta data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan Uji T 1 sampel 

Independent. Analisis kandungan kadmium dilakukan dengan metode destruktif 

kemudian dilakukan pembacaan dengan menggunakan Atomic Absorbance 

Spectrophotometric (AAS) dengan panjang gelombang 228 mµ.  

 Berdasarkan hasil analisis kandungan kadmium yang ada pada daerah Kenjeran, 

Surabaya dan Branta Pesisir Pamekasan, Madura telah diperoleh kandungan kadmium 

yang telah melebihi ambang batas berdasarkan SNI, yaitu 0,2 mg/kg. Biota yang telah 

melebihi ambang batas di daerah Kenjeran, Surabaya, yaitu  ikan sembilang, kerang dan 

udang sebesar 0.2297 ± 0.0471 mg/kg, 3.5824 ± 0.0560 mg.kg dan  0.4676 ± 0.0644 

mg/kg. Pada daerah Branta Pesisir Pamekasan, Madura terdapat dua biota yang telah 
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melebihi ambang batas, yaitu kerang dan udang sebesar 2.0359 ± 0.0320 mgk/kg dan 

1.1920 ± 0.0020 mg/kg. 
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