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Abstrak
Timbal (Pb) merupakan jenis logam berat yang bersifat toksik, yang ketika masuk ke dalam tubuh
akan terikat dengan protein sehingga hanya sedikit yang diekskresikan (Sudarwin, 2008). Ikan lele
merupakan jenis ikan tawar yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Selain kandungan gizinya
yang baik, harga ikan lele juga terjangkau. Analisis logam berat Pb pada ikan lele yang
dibudidayakan di Kota Pekalongan diharapkan mampu menjamin hasil budidaya ikan lele yang
akan dikonsumsi oleh masyarakat bebas dari kandungan logam berat yang berbahaya, sehingga
aman dikonsumsi dan menyehatkan. Sampel logam berat Pb diambil dari empat wilayah
pembudidayaan di Kota Pekalongan, yakni Tirto, Dekoro, Jenggot, dan Panjang. Kandungan
logam berat Pb dianalisis dengan menggunakan metode spektrofotometer serapan atom (AAS).
Hasil analisis menunjukkan tiap sampel ikan lele hasil budidaya empat lokasi di Kota Pekalongan
memiliki kandungan logam berat timbal (Pb) pada rentang 8,3 – 39,45 μg/kg bb. Kadar logam
berat Pb hasil analisis tiap sampel masih berada di bawah ambang batas maksimal kandungan
logam berat Pb.
Kata kunci: ikan lele, Pb, pekalongan
Abstract
Plumbum (Pb) is a type of heavy metals that are toxic. When Pb enters the body, it will be bound
to the protein so that only a few are excreted (Sudarwin, 2008). Catfish (Clarias sp.) consumed by
many people. In addition to good nutritional content, the price of catfish is also affordable.
Analysis of heavy metals Pb on the catfish are cultured in Pekalongan aim to guarantee the
cultivation of catfish that will be consumed by public free of harmful heavy metals, so it is safe to
eat and healty. The samples taken from four regions of cultivation in Pekalongan, that is Tirto,
Dekoro, Jenggot, and Panjang. The analysis of heavy metals Pb carried out by atomic absorption
spectrophotometer (AAS). The data result showed the samples containing Pb in range of 8.3 to
39.45 mg/kg bw. The content of each sample is below the maximum limit of Pb.
Keywords: catfish, Pb, pekalongan
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