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ABSTRAK 

 

Ikan bandeng (Chanos chanos) yang dikonsumsi secara luas,  

dibudidayakan di daerah perairan yang dekat dengan kawasan industri dan 

pelabuhan di sekitar kawasan pelabuhan Tanjung Emas-Semarang selama 

bertahun-tahun. Oleh karena itu, perlu adanya penentuan tingkat Pb dan Cd guna 

menetapkan kelayakan untuk dikonsumsi. Sampel diambil dari lima stasiun di 

daerah perikanan di sekitar kawasan pelabuhan Tanjung Emas-Semarang. Ikan 

dikeringkan dalam oven selama 18 jam pada 103
0
 C kemudian didestruksi dengan 

asam nitrat pekat dan peroksida, dan ditentukan dengan Spektrofotometri Serapan 

Atom (SSA). Data menunjukkan bahwa semua sampel mengandung Pb dan Cd 

dan konsentrasi stasiun 1 sampai 5 berturut-turut adalah 0,83365: 1,71215: 

2,13345: 2,4478: 2,3059 dan 0,0384: 0,10265: 0,0151: 0,0850: 0,11425 ppm. 

Konsentrasi tersebut telah melebihi ambang batas Standar Nasional Indonesia 

(SNI) kecuali untuk tingkat Cd pada stasiun 1, 3 dan 4. 

 

Kata Kunci : Pb, Cd, Ikan Bandeng (Chanos Chanos), Pelabuhan Tanjung Emas 

 

ABSTRACT 

 

A widely consumed Milkfish (C. Chanos) farmed in aquatic area close to 

industrial districts and harbor along Tanjung Emas harbor-Semarang for years. 

It is necessary to determine the levels of Pb and Cd to establish its feasibility 

consumed. Samples drawn from five stations in the fishery area along Tanjung 

Emas harbor-Semarang. The fish was dried in the oven for 18 h at 103
0
C then 

destructed with concentrated nitric acid and peroxide, and determined using 

Atomic Absorption Spectrophotometric (AAS). The data showed that all samples 

contain Pb and Cd and the concentration of station 1 to station 5 respectively are 

0.83365: 1.71215: 2.13345: 2.4478: 2.3059 and 0.0384: 0.10265: 0.0151: 

0.0850: 0.11425 ppm. Its concentration have been exceeded a limit threshold 
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value of Indonesian National Standard (SNI) except for Cd levels in station 1, 3 

and 4. 

 

Key word : Pb, Cd, Milkfish (Chanos chanos), Tanjung Emas harbor. 

 

PENDAHULUAN 

Pencemaran air bersih oleh polutan merupakan kajian penelitian yang harus 

diperhatikan. Perairan alami yang luas dapat terkontaminasi oleh logam berat 

yang dilepaskan dari limbah domestik, industri dan kegiatan manusia. Air yang 

terkontaminasi logam berat dapat menyebabkan permasalahan yang serius bagi 

kelangsungan hidup manusia maupun alam sekitarnya. Logam berat yang sering 

terdapat dalam limbah industri yaitu logam timbal (Pb), merkuri (Hg), kadmium 

(Cd), arsenik (As) dan khromium (Cr) (Sudarmaji dkk., 2006). Konsumsi 

makanan yang mengandung timbal dan kadmium secara terus-menerus dapat 

menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Timbal dapat merusak jaringan dan 

syaraf. Kadmium dapat mengganggu saluran pencernaan, paru-paru dan 

kerusakan ginjal (BSN, 2009). 

Pencemaran air oleh logam berat dapat membinasakan aneka ragam 

organisme air (Farombi dkk., 2007). Ikan merupakan organisme air yang tidak 

bisa lepas dari efek buruk oleh polutan (Olaifa et. al., 2004). Logam berat yang 

terdapat di dalam perairan habitat ikan dapat menyebabkan akumulasi pada ikan, 

sebagai contoh adalah adanya kandungan logam berat Pb dan Cd dalam hati 

Tilapia nilotica di Wadi Hanifah, Saudi Arabia (Baki dkk., 2011), hati ikan 

Cyprinus carpio di Tamilnadu, India (Vinodhini & Narayanan, 2008) serta Pb 

pada ikan bandeng di tambak kecamatan Gresik (Purnomo dan Muchyiddin, 

2007). Penyebab utama pencemaran pada organisme air tersebut adalah limbah 

industri.  

Perkembangan industri, pelabuhan serta kawasan perikanan dapat 

ditemukan di kota Semarang, khususnya di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung 

Emas Semarang. Beberapa industri tersebut menggunakan logam berat dalam 

proses produksinya (Bapedal, 1994 cit Takarina, 2001). Industri yang beroperasi 

di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang antara lain: mebel, barang 
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dari plastik, tepung, minuman ringan, kapal, tekstil dan PLTU (Disperindag, 

2009). Industri tersebut ada yang membuang limbah langsung ke pantai. 

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa perairan pantai Semarang telah 

terkontaminasi oleh logam berat. Logam Pb pada tiram (Crassostrea sp.) 

ditemukan  sebesar 0,651 ppm tetapi masih memenuhi standar kesehatan (0-2,5 

ppm) (Taufiq & Hartati, 2001). Wulandari et. al. (2009) menyebutkan kadar Cd 

dalam kerang darah (Anadara granossa) di muara Banjir Kanal Timur Semarang 

sebesar 16,770 ppm dan melampaui baku mutu yang ditetapkan yaitu 1,0 mg/kg. 

Perairan di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Emas dijadikan untuk 

tempat perikanan atau tambak terutama ikan bandeng. Ikan tersebut dikonsumsi 

oleh masyarakat sekitar dan bisa dimungkinkan mengandung logam berat. Sejauh 

penelusuran peneliti, kandungan logam berat pada ikan bandeng di pertambakan 

sekitar Pelabuhan Tanjung Emas sampai saat ini belum dipublikasikan. Penelitian 

logam Pb dan Cd dalam ikan bandeng (Chanos chanos) pada pertambakan di 

sekitar kawasan Tanjung Emas Semarang perlu dilakukan untuk mengetahui 

kondisi pencemaran di kawasan tersebut, sehingga dapat diketahui kandungan 

logam berat dalam ikan bandeng (Chanos chanos). 

 

METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

Alat: Instrumen Spektrofotometri Serapan Atom model SHIMADZU 

dengan tipe AA 6650, neraca analitik digital, oven, mortir dan stamper, 

mikropipet, pisau, peralatan gelas (pyrex), pemanas (hot plate). 

Bahan: Ikan bandeng dari perikanan di sekitar kawasan Tanjung Emas 

Semarang, larutan standar Pb dan Cd 1000 ppm, es, HNO3pekat p.a., H2O2 p.a., 

Aqua demineralisata. 

Jalannya Penelitian 

Pengambilan sampel :  

Sampel diambil menggunakan jala sebanyak ± 1 kg setiap stasiun. 

Kemudian ikan contoh yang terkumpul diawetkan dengan es batu dalam kotak 

pendingin untuk mempertahankan tingkat kesegaran, sehingga diharapkan pada 
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saat pengambilan daging, daging masih tetap dalam kondisi yang sama dengan 

pada saat ditangkap. Setelah itu ikan contoh dibawa ke Laboratorium Kimia 

Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyyah Surakarta untuk 

kemudian dibedah dan diambil dagingnya. 

 Pengambilan sampel dilakukan dengan cara sampling purposif, yaitu: 

anggota sampel ditentukan berdasarkan pada ciri (panjang dan berat) tertentu yang 

dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi.  Lokasi titik 

pengambilan sampel dilakukan di lima stasiun (Gambar 1): Stasiun I tambak yang 

dekat dengan effluent dari pabrik dengan jarak ± 112,10 m, stasiun II dan III 

tambak yang dekat muara sungai Banjir Kanal Timur Semarang yang berjarak ± 

1,088 km dari pabrik. Stasiun IV tambak yang jauh dari pabrik tetapi dekat 

dengan jalan raya. Stasiun V tambak yang jauh dari pabrik dan jalan raya. 

Penentuan stasiun  berdasarkan letak tambak serta jarak stasiun dari pabrik sekitar 

Tanjung Emas. 

 

Gambar 1. Peta pengambilan sampel 

Preparasi sampel :  

Cuplikan sampel  dicuci, diambil dagingnya kemudian dikeringkan dalam 

oven 103
0
 C selama 18 jam. Sampel didestruksi secara basah dengan HNO3pekat 

p.a. dan H2O2 p.a.. Sampel kering ditimbang 7,5 gram dan dimasukkan ke dalam 

tabung destruksi. Ditambahkan secara berurutan 10 mL HNO3pekat dan 5 mL H2O2, 

dilakukan destruksi menggunakan hot plate. Pindahkan larutan hasil destruksi 

kelabu takar 50 mL diencerkan dengan Aqua demineralisata sampai tanda. Saring 

dan larutan siap dianalisa dengan AAS (BSN, 2011). Percobaan dilakukan 

replikasi 2 kali. 
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Pembuatan larutan stok dan kurva baku :  

Dibuat larutan stok  Pb dan Cd 40 ppm dengan cara mengambil 1 mL dari 

larutan baku Pb dan Cd 1000 ppm ditambahkan HNO3 0,01M hingga volume 25 

mL. Dibuat seri kadar untuk Pb (0,1 – 4 ppm) 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 ppm dan 

untuk Cd (0,012 – 1 ppm) 0,012; 0,025; 0,05; 0,1; 0,5; 1 ppm untuk masing-

masing larutan stok. Larutan seri konsentrasi yang diperoleh kemudian 

dimasukkan dalam tabung dan siap dianalisis dengan SSA. 

Analisis Sampel dengan SSA  

Larutan hasil preparasi sampel dan larutan seri konsentrasi baku 

diinjeksikan dalam alat SSA dan dibaca serapannya. Digunakan λ : 283,3 nm 

untuk logam Pb dan 228,8 nm untuk logam Cd. 

Analisis Data 

Data absorbansi seri kadar baku yang diperoleh diolah secara statistik untuk 

mendapatkan persamaan kurva baku (1). 

Y= bx + a               (1) 

Data absorbansi sampel diolah untuk mendapatkan kadar dan diuji T. Kadar 

sampel didapatkan dari kosentrasi unsur yang diperoleh dari kurva kalibrasi 

standar dikalikan dengan faktor pengenceran dan volume pelarut dan di bagi berat 

sampel. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil Ikan dan Hasil Sampling: Pengamatan terhadap kondisi lingkungan 

di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sangat memprihatinkan. 

Cemaran logam berat Pb dan Cd banyak ditemukan di sekitar kawasan tersebut. 

Pengambilan sampel ikan menggunakan metode purposive random sampling yang  

berdasarkan berat dan panjang ikan (228,41 g dan 23,3 cm), diperkirakan cukup 

lama terpapar cemaran logam berat. Ikan yang digunakan ± 1 kg yang berisi 4-5 

ekor. Panen ikan biasanya diadakan setiap 4 bulan, tergantung dari iklim dan 

cuaca. Cuaca saat pemanenan bandeng sering hujan dan angin besar pada sore 

hari, sehingga airnya  pasang.  
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Proses Preparasi: Serbuk kering ikan yang didapat didestruksi 

menggunakan asam, yaitu asam nitrat dan hidrogen peroksida. Destruksi 

berfungsi untuk mengoksidasi sampel, sehingga meninggalkan berbagai elemen-

elemen pada larutan asam dalam bentuk senyawa anorganik yang sesuai untuk 

dianalisis. Asam nitrat digunakan untuk mendestruksi zat organik pada suhu 

rendah agar tidak kehilangan logam-Iogam yang akan dianalisa akibat penguapan, 

sedangkan hidrogen peroksida berguna untuk membantu proses oksidasi. Reaksi 

antara logam dengan asam nitrat membentuk suatu garam nitrat yang larut dalam 

air. Reaksinya sebagai berikut: 

Logam + HNO3pekat    →  Garam nitrat + H2O(l) + NO(g) 

 

Penentuan Kurva Baku Pb dan Cd: Pengukuran kurva kalibrasi untuk Pb 

dan Cd diperoleh hubungan yang linier. Kurva regresi untuk logam Pb diperoleh 

yaitu Y= 0,01178x + 0,00132 dan koefisien korelasi (r) sebesar 0,9970, sedangkan 

untuk logam Cd Y= 0,2855x + 0,0067 dengan korelasi (r) sebesar 0,9999. Hasil 

ini menunjukkan adanya hubungan atau korelasi positif antara konsentrasi dengan 

absorbansi. Hubungan linier yang ideal dicapai jika nilai b = 0 dan r = +1 atau -1 

(Harmita, 2004). 

 

Penentuan Kadar Logam Pb dan Cd Pada Sampel: Hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa ikan bandeng (Chanos chanos) positif mengandung logam 

Pb dan Cd. Cemaran Pb dan Cd pada 5 stasiun berturut-turut adalah Pb (0,83365; 

1,71215; 2,13345; 2,4478; 2,30595 ppm) dan Cd (0,0384; 0,10265; 0,0151; 

0,0850; 0,11425 ppm) (Gambar 3). Hasil uji T menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan antar stasiun, kecuali pada stasiun 1 dan 2 dengan 4 untuk Pb dan 

stasiun 1 dengan 5 dan stasiun 3 dengan 2; 4 dan 5 untuk Cd yang menunjukkan 

adanya perbedaan yang signifikan (Tabel 1). Kadar yang diperoleh berada di atas 

ambang batas, kecuali untuk Cd pada stasiun 1, 3 dan 5 berada di bawah ambang 

batas berdasarkan batas kadar maksimum cemaran logam dalam ikan dan hasil 

olahannya yang ditetapkan SNI 7387: 2009 untuk Pb (0,3 mg/kg) dan Cd (0,1 

mg/kg). Kandungan Pb lebih besar daripada Cd dikarenakan industri yang 



 

 

7 

 

beroperasi lebih banyak menggunakan timbal, seperti tekstil, mebel serta bahan 

bakar kapal dan kendaraan bermotor (Disperindag, 2009). Pb yang digunakan 

dalam cat biasanya red lead sebagai pewarna merah dan lead chromate untuk 

warna kuning. Industri bahan bakar menggunakan Pb berupa tetra ethyl lead dan 

tetra methyl lead sebagai anti knock (Sudarmaji dkk., 2006). 

Tabel 1. Kadar Pb dan Cd dalam Ikan Bandeng (Chanos chanos) 

Stasiun Kadar (ppm) 

Pb Cd 

1 0,8336 ± 0,4789*
4 

0,0384 ± 0,0049*
5 

2 1,7121 ± 0,1190*
4 

0,1026 ± 0,0330 

3 2,1334 ± 0,2452 0,0151 ± 0,0114*
2,4,5 

4 2,4478 ± 0,1219 0,0850 ± 0,0113 

5 2,3059 ± 0,1610 0,1142 ± 0,0066 
*berbeda signifikan (p<0,05) 

 

 
Gambar 2. Kadar (ppm) Pb dan Cd dalam Ikan Bandeng (Chanos chanos) 

Stasiun 1 merupakan tempat yang terdekat dengan pembuangan limbah 

industri dan pelabuhan (Gambar 3), sehingga ditemukan kadar Pb dan Cd. Kadar 

stasiun 1 lebih rendah dimungkinkan karena penanaman ikan Bandeng (Chanos 

chanos) dari pembibitan sampai pemanenan pada musim penghujan, Nwabueze 

(2011) menyatakan bahwa musim kemarau mengakibatkan pemekatan 

konsentrasi, sehingga jumlah air di sungai berkurang dan konsentrasi logam berat 

meningkat, begitu juga sebaliknya. Stasiun 2 mengandung logam Pb dan Cd 

dikarenakan perikanan dekat dengan pertemuan antara laut dengan aliran sungai 

Banjir Kanal Timur Semarang (Gambar 3). Industri yang beroperasi di sekitar 
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aliran sungai tersebut antara lain : tekstil, plastik, percetakan, farmasi, bengkel las, 

cat, keramik, minyak pelumas dan bengkel kendaraan bermotor (Wulandari dkk., 

2009). Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Berniyanti cit Ulfin (2001) yang 

menyatakan bahwa akumulasi logam berat pada suatu perairan merupakan akibat 

dari muara aliran sungai yang mengandung limbah. Tambak yang dekat dengan 

jalan raya (stasiun 3 dan 4) mengandung Pb yang ditimbulkan dari asap kendaraan 

yang larut dalam air. Pb dalam bahan bakar akan bercampur dengan oli dan 

melalui proses di dalam mesin, logam berat Pb akan keluar dari knalpot 

(Sudarmaji dkk., 2006). Stasiun 5 mengandung Pb dan Cd dimungkinkan karena 

terkena aliran air dari muara sungai Banjir Kanal Timur Semarang.  

  

  
Gambar 3. Tempat pengambilan sampel ikan stasiun 1,2,4 dan muara Banjir Kanal Timur 

Logam berat dapat masuk dalam jaringan tubuh organisme air secara 

langsung dan melalui rantai makanan. Absorbsi secara langsung dapat melalui 

insang dan permukaan tubuh (kulit). Absorbsi logam berat pada ikan melalui 

rantai makanan terjadi pada saat ikan memakan phytoplankton dan zooplankton 

yang terkontaminasi logam (Hartoyo & Mahdiana, 2007).  

Penelitian logam Pb dan Cd dalam air di sekitar kawasan Pelabuhan 

Tanjung Emas oleh Puspita (2012) menyebutkan bahwa terjadi pencemaran logam 

muara 

Stasiun 1 Stasiun 2 

Stasiun 4 
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Pb pada air sebesar (7,81±2,84)x10
-2

-(2,88±0,30)x10
-1

 ppm dan Cd sebesar 

(1,63±0,03)10
-2

-(2,96±0,03)x10
-2

 ppm. Kandungan Pb dan Cd pada ikan Bandeng 

(Chanos chanos) pada peneitian ini cenderung lebih besar dibanding pada air. 

Pernyataan ini sesuai dengan penelitian logam berat dalam spesies Tilapia di 

Lagos Lagoon, Nigeria yang menyatakan bahwa kandungan logam berat dalam 

tubuh ikan lebih besar daripada sampel air (Olowu et. al., 2010). Kadar Pb dan Cd 

dalam ikan bandeng (Chanos chanos) lebih besar daripada air dimungkinkan 

karena akumulasi logam dalam ikan dan tidak dapat didegradasi.  

Mengingat ikan bandeng (Chanos chanos) di berbagai tambak di sekitar 

kawasan pelabuhan Tanjung Emas Semarang mengandung logam Pb dan Cd, 

maka kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi ikan 

bandeng (Chanos chanos) karena logam Pb dan Cd dapat menyebabkan 

keracunan. Mekanisme keracunan pada makhluk hidup oleh logam antara lain: 

menahan gugus fungsi biologis yang esensial dalam biomolekul (protein dan 

enzim), menggantikan ion logam esensial dalam biomolekul dan mengubah 

konformasi aktif biomolekul (Connel & Miller, 2006). 

Pencemaran logam berat merupakan permasalahan yang serius dan dapat 

menimbulkan bahaya dalam kesehatan, untuk itu diharapkan adanya penelitian 

secara berkala untuk menjaga keamanan mengkonsumsi ikan bandeng (Chanos 

chanos). Pemerintah Semarang perlu melakukan tindakan pencegahan atau 

mengurangi laju pencemaran dengan mengadakan pelestarian lingkungan seperti 

penanaman tumbuhan hijau di sepanjang jalan raya dan sekitar pantai (Suksmerri, 

2008) dan diharapkan pemerintah Semarang agar lebih tegas dalam menangani 

industri serta limbahnya yang beroperasi disana dan menerapkan AMDAL dalam 

industri. Industri yang beroperasi diharapkan untuk mengolah limbah industri 

untuk mengurangi pencemaran. 
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Kesimpulan 

1. Ikan bandeng (chanos chanos)  yang diperoleh dari  daerah perikanan di sekitar 

kawasan pelabuhan Tanjung Emas Semarang positif mengandung logam Pb 

dan Cd. 

2. Kandungan logam Pb dan Cd di dalam ikan bandeng (chanos chanos) 

perikanan di sekitar kawasan pelabuhan Tanjung Emas Semarang berurut-turut 

adalah 2.13345 ppm dan 0.085 ppm. Pb melebihi ambang batas dan Cd pada 

stasiun 1, 3 dan 4 berada di bawah ambang batas sedangkan 2 dan 5 berada di 

atas ambang batas yang diperbolehkan oleh SNI 7387:2009 dalam pencemaran 

ikan. 

Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian secara berkala kandungan dan konsentrasi logam di 

dalam Ikan bandeng (chanos chanos) untuk memantau konsentrasi logam berat 

pada daerah perikanan di sekitar kawasan pelabuhan Tanjung Emas Semarang. 

2. Perlu dilakukan penelitian kandungan dan konsentrasi logam berat pada tempat 

pelelangan ikan yang berada di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Emas 

Semarang. 
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