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ABSTRAK 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan logam berat berat timbal (Pb), 

tembaga (Cu) dan kromium (Cr) pada sedimen dan udang mantis  sebagai bioindikator 

pencemaran serta batas aman konsumsinya di Tuban, Gresik dan Sampang. Subyek dari 

penelitian ini adalah mencari hubungan antara ukuran dan kandungan logam berat berat timbal 

(Pb),tembaga (Cu) dan kromium (Cr) pada otot udang mantis (Harpiosquilla harpax). 

Kandungan logam berat berat timbal (Pb), tembaga (Cu) dan kromium (Cr) pada otot udang 

mantis (Harpiosquilla harpax) menggunakan Atomic Absorption Spectrometry (AAS). Hasil 

analisis menunjukkan rata - rata kandungan logam berat berat timbal (Pb), tembaga (Cu) dan 

kromium (Cr) pada sedimen masih memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh ANZECC dan 

SEPA tahun 2000. Adapun hasil analisis logam berat timbal (Pb), yaitu tertinggi terdapat Gresik 

sebesar 3,3687 ± 0,5257mg/kg dan terendah di Tuban sebesar 2,9443 ± 0,3608 mg/kg. 

Kandungan logam berat berat tembaga (Cu) tertinggi di Tuban dan sebesar 0,0780 ± 0,006  

mg/kg dan terendah di Sampang, sebesar 0,0750 ± 0,0069 mg/kg dan kandungan logam berat 

kromium (Cr) tertinggi di Gresik sebesar 0,000033 ± 0,0000011 mg/kg dan terendah di 

Sampang sebesar 0,0000243 ± 0,000009 mg/kg. Kandungan logam berat berat timbal (Pb) pada 

otot udang mantis (Harpiosquilla harpax) di tiga lokasi melebihi baku mutu yang ditetapkan 

oleh SNI 7387 : 2009 dan Commission Regulation (EC) tahun 2006 sebesar 0,5 mg/kg. Secara 

berurutan rata – rata hasil analisis di Tuban sebesar 1,521± 0,172 mg/kg, Gresik sebesar 1,357± 

0,246 mg/kg dan Sampang sebesar 1,522± 0,199 mg/kg. Pada kandungan logam berat tembaga 

(Cu) secara berurutan rata – rata di Tuban sebesar 0,022 ± 0,002 mg/kg, Gresik sebesar 0,026 ± 

0,004 mg/kg, dan Sampang sebesar 0,030 ± 0,003 mg/kg. Sedangkan kandungan logam berat 

kromium (Cr) secara berurutan di Tuban sebesar 0,0000041 ± 0,000002108 mg/kg, Gresik 

sebesar 0,0000043 ± 0,000002269 mg/kg,  dan Sampang sebesar 0,0000050 ± 0,00000279 

mg/kg masih memenui baku mutu yang ditetapkan oleh Commission Regulation (EC) tahun 

2006. Terdapat korelasi signifikkan antara ukuran udang mantis (Harpiosquilla harpax) dengan 

kandungan logam berat berat timbal (Pb), tembaga (Cu) dan kromium (Cr) pada otot udang 

mantis (Harpiosquilla harpax). Batas aman konsumsi udang mantis (Harpiosquilla harpax) 

yang terkontaminasi logam berat logam berat timbal (Pb), tembaga (Cu) dan kromium (Cr) dari 

semua sampel dan lokasi masih aman dikonsusmsi sesuai dengan batas aman konsumsi yang 

ditetapkan oleh FSA, FAO/ WHO tahun 2011 dan EPA tahun 2003.   
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