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RINGKASAN 

KANDUNGAN LOGAM BERAT DALAM AIR DAN IKAN PADA 

ALIRAN SUNGAI BRANTAS DI SURABAYA 

Dyah Ratri Widyati, Gondo Mastutik, Ema Qurnianingsih 

Logam berat kini telah mencemari lingkungan perairan, termasuk juga 

Sungai Brantas. Apabila logam berat masuk kedalam air sungai dan organisme 

di dalamnya, bioakumulasi dan biomagnifikasi dapat terjadi. Secara spesifik, 

logam berat yang terakumulasi di air dapat masuk dalam ikan, dan ikan 

tersebut jika dikonsumsi oleh manusia, dapat terjadi proses biomagnifikasi. 

Logam berat seperti kadmium dan timbal tidak memiliki fungsi esensial untuk 

tubuh manusia, dan justru dapat mengancam kesehatan. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui kadar kadmium dan timbal dalam badan air dan 

jaringan ikan dari Sungai Brantas di wilayah Surabaya, serta melihat apakah 

kadar tersebut masih berada dibawah ambang atas kadar maksimum yang 

ditetapkan oleh SNI dan Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2009. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dengan sampel yang diambil 

dengan teknik purposive-sampling. Sampel diambil pada 6 station yang 

tersebar sepanjang aliran sungai, dari hulu, percabangan, hingga hilir. 

Pengambilan sampel dilakukan pada 23-26 Januari 2017, dan dari setiap 

station, peneliti mengumpulkan 1,5 liter air dan 2500 gram jaringan ikan 

untuk pembacaan kandungan logam berat. Instrumen yang digunakan untuk 

mengetahui kadar kadmium dan timbal adalah Atomic Absorbtion 

Spectroscopy. Hasil kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik, serta 

kadar kadmium dan timbal dibandingkan dengan standar yang berlaku 

berdasarkan SNI 2009 dan Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2001.  

Kandungan timbal dan kadmium pada air Sungai Brantas di wilayah 

Surabaya pada 6 station yang telah diteliti berada di bawah ambang atas yang 

telah ditetapkan, kecuali kadar timbal dalam air pada station 4  dan 6 (yaitu 

sungai di daerah Ngagel dan sungai di daerah Mangrove di Surabaya Timur) 

yang berada diatas ambang batas yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam 

jaringan ikan dari Sungai Brantas di wilayah Surabaya pada 6 station yang 

telah diteliti, kandungan logam berat timbal dan kadmium berada di bawah 

ambang atas yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan telah terjadi 

pencemaran meskipun belum dalam level yang membahayakan, dan ikan 

tersebut masih aman untuk dikonsumsi. 
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