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Laporan penelitian pada daerah aliran Kali Brantas 

serta anaknya lebih banyak dilakukan pada daerah hulu, 

sedangkan bagian hilir khususnya pada muara relatif masih 

sedikit, selain itu mengingat banyaknya lokasi pertanian 

tambak pada daerah di sekitar muara Kali Jagir serta 

mengingat sifat racun logam berat .maka dalam penelitian 

ini diamati tingkat cemaran logam berat pada daerah uuara 

Kali Jagir dengan menganalisis kadar logam berat dalam 

sedimen dan biota yang hidup di daerah tersebut, salah 

satunya adalah Ikan Gelodok (Boleophthalmus boddarti 

PALLAS).

Pengambilan sampel dilakukan pada tanggal 13, 30, 

Oktober dan 12 Nopember 1994. Pengambilan ikan dilakukan 

secara acak di sekitar muara Kali Jagir yang masih menda- 

pat aliran air dari Kali Jagir, sedangkan pengambilan 

sedimen dilakukan pada daerah sepanjang diameter muara 

sungai melalui tiga titik pengambilan yaitu di kedua 

pinggir muara(kode A dan kode S) dan di tengah-tengah 

muara(kode B). Sampel Ikan Gelodok dan sedimen kemudian 

dipreparasi , untuk destruksi sampelnya digunakan metode 

basah. Larutan hasil preparasi kemudian diamati serapannya 

pada Spektrofotometri Serapan Atom, kemudian dihitung 

kadarnya dibandingkan terhadap larutan baku untuk masing- 

masing logamnya.

61

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS KADAR LOGAM BERAT Cd... SUGIHARTO



Berdasarkan hasil analisis yang ditentukan dengan 

alat spektrofotometri serapan atom tersebut , didapatkan 

kadar rata-rata logam berat dalam sampel Ikan Gelodok 

<Boleophthalmus boddarti PALLAS) yaitu Cd = 0,0093 mg% 

(rentang kadar 0-0,0283 mg%), Cu = 0,0303 mg% (rentang 

kadar 0,0131-0,0501 mg%), Mn = 0,1841 mg% (rentang kadar 

0,0800-0,3184 mg%) dan Zn 0,4454 mgZ (rentang kadar 

0,0626-1,3996 mg%) . Sedangkan kadar rata-rata logam berat 

dalam sedimen adalah Cd = 0,0856 mg% (rentang kadar

0,0696-0,0959 mg%), Cu = 6,1850 mg% (rentang kadar 5,4874- 

6,8816 mg%) , Mn = 111,9324 mg% (rentang kadar 97,1436- 

133,8332 mg%) dan Zn : 10,0028 mg% (rentang kadar .8,2316- 

12,5023 mg%). Hasil yang diperoleh dibandingkan dengan 

rentang kadar normal logam berat dalam ikan laut dan 

kadar/rentang kadar normal logam berat dalam sedimen. 

Rentang kadar logam CD, Cu, Mn, dan Zn dalam Ikan Gelodok 

belum melampaui batas atas rentang kadar normal menurut 

pustaka. Kadar logam Cd , Cu, Mn, dan Zn dalam Ikan 

Gelodok belum melampaui nilai ambang terjadinya keracunan 

pada manusia . Rent&ag kadar logam Cd dalam sedimen belum 

melampaui batas atas rentang kadar normalnya, sedangkan 

kadar rata-rata logam Cu, Mn, Zn lebih besar dari kadar 

normalnya menurut pustaka. Kadar logam C u , Mn dan Zn dalam 

sedimen kurang lebih sama dengan penelitian sebelumnya 

pada bagian hulu Kali Jagir.
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