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Abstract: Lead (Pb) from contaminated water by the use of excessive pesticides or fertilizers and industrial activity 
around the Tebuwung village so pollute pond water used for Bandeng fish farming. This study is determine the 
relationship between the content of lead (Pb) in Bandeng fish with lead (Pb) in the blood and the health problems of 
Eligible Couples in the village of Tebuwung. This research field is an analytical cross sectional method. Number of 
samples that we took as many as 66 people with the criteria of the respondents had a couple. The results showed that 
based on the content of lead in the blood were included in the normal category (1.5%), category tolerated (27.3%), 
excessive category (54.5%), and much dangerous category (16.7%). The content of lead (Pb) in blood specimens 
of Eligible Couples Tebuwung village was generally high. Variable of food show that all variable had no relationship 
between the content of lead in the blood. For variable health disorders, had no relationship between the content of lead 
in blood with health problems after consuming Bandeng fish. Conclusion mostly contains of lead in the category of 
excess blood but it was not associated with the incidence of health problems in the Eligible Couple. It was suggested 
to do the monitoring of lead contamination in the pond water and fish by the Health Department Official and Community 
Health Center of Mentaras.

Keywords: the content of lead (Pb) in the blood, the content of lead (Pb) in the bandeng fish, health problems of eligible 
couples

abstrak: Timbal (Pb) berasal dari air yang tercemar oleh penggunaan pestisida atau pupuk secara berlebihan dan 
aktivitas industri di sekitar Desa Tebuwung sehingga mencemari perairan tambak yang digunakan untuk budidaya 
ikan bandeng. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara kandungan timbal (Pb) dalam ikan 
bandeng dengan timbal (Pb) dalam darah dan gangguan kesehatan pada Pasangan Usia Subur di Desa Tebuwung. 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang bersifat analitik dengan metode cross sectional. Jumlah sampel yang 
sebanyak 66 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan kandungan timbal (Pb) dalam darah termasuk 
dalam kategori normal sebanyak 1,5%, kategori dapat ditoleransi 27,3%, kategori berlebih 54,5%, dan kategori 
berbahaya sebanyak 16,7%. Untuk variabel makanan, semua variabel tidak ada hubungan dengan kadar timbal dalam 
darah. Untuk variabel gangguan kesehatan, seluruh subvariabel tidak ada hubungan antara kandungan timbal (Pb) 
dalam darah dengan gangguan kesehatan. Sebagian besar Pasangan Usia Subur Desa Tebuwung tidak mengalami 
gangguan kesehatan yang serius walaupun di dalam darahnya sebagian besar terkandung timbal (Pb) yang cukup 
tinggi. Kesimpulan sebagian besar kandungan timbal (Pb) dalam darah termasuk kategori berlebih tetapi hal tersebut 
tidak berhubungan dengan kejadian gangguan kesehatan pada Pasangan Usia Subur. Disarankan dilakukannya 
monitoring terhadap pencemaran timbal pada air tambak dan ikan bandeng oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas 
Mentaras di Desa Tebuwung.

Kata kunci: kandungan timbal (Pb) dalam darah, kandungan timbal (Pb) dalam ikan bandeng, gangguan kesehatan 
pasangan usia subur (PUS)

PENDaHULUaN

Keberadaan logam berat di perairan terutama 
di perairan tambak telah lama diketahui dapat 
memberikan dampak negatif bagi kehidupan 
organisme air dari tingkatan individu sampai 
struktur komunitas. Kegiatan manusia merupakan 
sumber utama pencemaran logam berat ke dalam 
lingkungan perairan. Menurut Wittman (1979) 

dalam Connel dan Miller (2006), sumber utama 
pemasukan logam berat berasal dari kegiatan 
pertambangan, cairan limbah rumah tangga, 
limbah dan buangan industri serta aliran dari 
pertanian. 

Pencemaran lingkungan dapat dikategorikan 
menjadi beberapa bagian yaitu pencemaran 
udara, pencemaran air, dan pencemaran 
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tanah. Pencemaran lingkungan dapat terjadi 
dari berbagai sumber dan berbagai cara. 
Bagaimanapun juga pencemaran lingkungan 
dalam berbagai bentuknya dapat mempengaruhi 
kualitas hidup makhluk hidup. Logam berat timbal 
(Pb) dinamakan sebagai non logam essensial 
karena tidak diperlukan keberadaannya dalam 
tubuh.

Kabupaten Gresik saat ini telah menjadi 
kabupaten padat industri dengan berbagai 
macam produk yang dihasilkan mulai dari skala 
rumah tangga hingga skala multinasional. Industri 
tersebut antara lain bergerak di bidang semen, 
industri pengolahan kayu, industri cat, industri 
tekstil, industri alat rumah tangga, industri pupuk, 
industri peleburan baja dan pembangkit listrik. 
Dari berbagai industri tersebut pastinya akan 
menghasilkan limbah atau buangan hasil dari 
kegiatan proses kegiatan industri.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh 
Purnomo dan Muchyiddin (2007) di daerah Gresik 
dengan melakukan analisis kandungan timbal 
pada ikan bandeng (Chanos chanos Forsk) di 
tambak kecamatan Gresik. Hasil pengukuran 
menunjukkan bahwa konsentrasi Pb dalam 
ikan bandeng adalah 0,041 ppm (tidak melebihi 
ambang batas), meskipun konsentrasi sedimen 
tambak adalah 0,17 ppm (melebihi ambang 
batas).

Limbah atau buangan dari hasil proses 
produksi industri akan memasuki sungai atau 
perairan yang berada di sekitarnya. Limbah 
tersebut akan terbawa ke badan air melalui pasang 
surut air laut. Di wilayah Kabupaten Gresik sendiri 
banyak terdapat tambak dari warga masyarakat 
yang membudidayakan ikan bandeng atau udang 
panami (Nuhman, 2003). Apabila perairan di 
badan air dan di tambak sudah tercemar oleh 
hasil buangan industri maka dapat diduga ikan 
bandeng yang dibudi daya akan ikut tercemar. 
Pencemaran air limbah industri ke tambak ini 
diperkuat dengan adanya kawasan industri di 
dekat tempat penelitian.

Berdasarkan studi pendahuluan peneliti, 
kandungan logam berat timbal (Pb) ikan bandeng 
yang diambil dari pasar Desa Tebuwung, 
didapatkan hasil kandungan timbal (Pb) 0,129 
ppm oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan 
tahun 2013. Menurut WHO dalam penelitian 
Purnomo dan Muchyiddin (2007), baku mutu 
kadar timbal (Pb) dalam ikan ditetapkan sebesar 
0,1 ppm sehingga hasil studi pendahuluan peneliti 
terhadap kandungan logam berat timbal (Pb) 

pada ikan bandeng di Desa Tebuwung melebihi 
buku mutu yang ditetapkan oleh WHO.

Ikan bandeng dipilih dalam objek penelitian 
ini mengingat tingginya minat masyarakat 
Kabupaten Gresik mengonsumsi ikan bandeng 
dan bahaya timbal bagi kesehatan. Menurut data 
Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik tahun 
2011 menunjukkan jumlah produksi ikan bandeng 
pada tahun 2011 sebesar 66,65 ribu ton (BPS 
Kab. Gresik, 2011). Dengan diketahui kandungan 
timbal (Pb) dalam ikan bandeng dan kandungan 
timbal (Pb) dalam darah, maka bisa ditentukan 
bagaimana cara untuk mengonsumsinya secara 
aman dan sehat.

Di Indonesia, pencemaran logam berat 
cenderung meningkat  seja lan dengan 
meningkatnya proses industrialisasi. Logam berat 
dapat menimbulkan efek gangguan terhadap 
kesehatan manusia, tergantung pada bagian 
mana dari logam berat tersebut yang terikat 
dalam tubuh serta besarnya dosis paparan. Efek 
toksik dari logam berat mampu menghalangi kerja 
enzim sehingga mengganggu metabolisme tubuh, 
menyebabkan alergi, bersifat mutagen, teratogen, 
atau karsinogen bagi manusia maupun hewan 
(Widowati dkk. 2008).

Pencemaran limbah yang mengandung timbal 
yang mencemari perairan tambak bisa ditemukan 
dalam tubuh ikan dan udang. Bila ikan atau udang 
tersebut dikonsumsi oleh warga masyarakat maka 
timbal akan terakumulasi dalam jaringan tubuh 
manusia sehingga berbahaya bagi kesehatan 
(Philips, 1993 dalam Nuhman, 2003), karena 
menyebabkan anemia, kerusakan sistem saraf, 
ginjal, terganggunya sistem reproduksi, turunnya 
IQ dan berpengaruh terhadap penyerapan zat 
oleh tulang untuk pertumbuhan (Arifin, 2002), 
serta dapat merangsang kelahiran bayi prematur 
(Arisandi, 2004). 

Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten 
Gresik merupakan salah satu desa yang warga 
masyarakatnya mengalami gangguan kesehatan 
secara kongenital yaitu berupa penyakit kelainan 
lahir. Data Bidan Desa Tebuwung pada tahun 
2012 menyatakan sebanyak 4 bayi (yang tercatat) 
yang menderita atresia ani, 1 bayi yang menderita 
hedrosefalus, dan 7 ibu hamil yang mengalami 
abortus selama tahun 2011, data terbaru yaitu 
pada bulan November 2012 ada penambahan 
sebanyak 1 orang. Tujuan dari penelitian adalah 
menganalisis hubungan antara timbal (Pb) dalam 
ikan bandeng dengan timbal (Pb) dalam darah 
dan gangguan kesehatan pada Pasangan Usia 
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Subur (PUS) di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun 
Kabupaten Gresik.

METODE PENELITIaN

Jenis penelitian yang digunakan adalah 
cross sectional yang bersifat observasional dan 
hasil penelitian dianalisis secara analitik. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh Pasangan 
Usia Subur (PUS) yang berjumlah 190 orang yang 
berumur antara 20–29 tahun. Sampel penelitian 
yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang berjumlah 
190 orang yang berumur antara 20–29 tahun 
diambil secara simple random sampling, sebanyak 
66 responden.

Variabel dalam penelitian ini, antara lain 
kandungan logam berat timbal (Pb) pada ikan 
bandeng; kandungan timbal (Pb) dalam darah 
dan gangguan kesehatan pada Pasangan Usia 
Subur (PUS) di Desa Tebuwung Kecamatan Dukun 
Kabupaten Gresik. Teknik yang digunakan dalam 
penelitian ini, antara lain wawancara dengan 
menggunakan instrumen lembar kuesioner, dan 
pemeriksaan toksikologi di laboratorium.

Anal is is  univar ia t  d i lakukan untuk 
menggambarkan distribusi frekuensi masing-
masing variabel, baik variabel bebas, variabel 
terikat maupun deskripsi karakteristik responden 
dan analisis bivariat di lakukan dengan 
menggunakan uji chi square.

HaSIL DaN PEMBaHaSaN

Karakteristik responden

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat 
bahwa responden dengan kelompok umur 
terbanyak adalah berusia di atas 25 tahun dengan 
persentase sebesar 80,4%.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 
distribusi responden menurut jenis kelamin yaitu 
sama/seimbang sebanyak 33 orang (50%). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 
responden yang terbanyak yaitu tamat SMA 
sebanyak 25 orang (37,9%). Berdasarkan hasil 
penelitian tampak pula bahwa status ekonomi 
responden yang terbanyak yaitu < 1 juta sebanyak 
62 orang (93,9%).

Kandungan Timbal (Pb) dalam Ikan Bandeng

Berdasarkan hasil kandungan timbal (Pb) 
dalam ikan bandeng yang diperoleh dari pasar 
dan tambak Desa Tebuwung adalah sebagai 
berikut:

Berdasarkan hasil uji laboratorium kandungan 
timbal (Pb) di dalam ikan bandeng yang diujikan 
ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) 
Surabaya yaitu sebesar 0,129 ppm. Menurut WHO 
dalam Purnomo dan Muchyiddin (2007) baku 
mutu untuk kandungan timbal (Pb) dalam ikan 
ditetapkan sebesar 0,1 ppm. Berdasarkan standar 
WHO, kandungan timbal (Pb) dalam ikan bandeng 
di pasar Desa Tebuwung melebihi standar yang 
telah ditetapkan atau tidak memenuhi persyaratan 
untuk dikonsumsi oleh masyarakat karena 
besar kadarnya melebihi batas maksimum yang 
diperbolehkan. 

Berdasarkan sampel yang diambil yaitu 
berupa air tambak dan sedimen tambak yang diuji 
toksikologi di laboratorium, didapatkan bahwa 
air tambak mengandung logam berat timbal 
(Pb) sebesar 0,042 ppm, sedangkan sedimen 
tambak mengandung timbal (Pb) sebesar 1,745 
ppm. Kandungan air dan sedimen tambak Desa 
Tebuwung sudah melampaui batas maksimal baku 
mutu yang ditetapkan yaitu 0,03 ppm.

Logam berat timbal (Pb) juga kemungkinan 
berasal dari pencemaran udara dari industri di 
kawasan Maspion, kawasan industri Manyar, 
kawasan industri Gresik. Limbah udara yang 
tidak terkelola dengan baik sesuai dengan 
standar baku mutu akan terbawa oleh angin 
secara berkelanjutan dan terendap atau jatuh di 
permukaan air dan tanah oleh adanya air hujan. 

Pencemaran logam berat timbal (Pb) ini 
berasal dari industri yang berada di sekitar wilayah 
Desa Tebuwung yang melakukan pembuangan 
limbah B3 yang belum diolah dengan baik 
sehingga mengakibatkan mengalir ke badan air 
yang akhirnya sampai ke perairan tambak. Di 
sepanjang Jalan Sembayat terdapat beberapa 
industri yang berpotensi mencemari tanah dan 
perairan sekitar. Di antaranya industri tersebut, 
terdapat lokasi penampungan (stok pile) batubara. 
Jika dilihat dari kondisinya, logam berat timbal 
(Pb) kemungkinan dapat berasal dari lokasi ini 
karena logam berat timbal (Pb) secara alami 
terkandung di dalam batubara. 

Tabel 1. 
Hasil Pengujian Kandungan Timbal dalam Ikan 
Bandeng Desa Tebuwung, Gresik Tahun 2013

Parameter Satuan Hasil
Timbal (Pb) dari Pasar ppm 0,129
Timbal (Pb) dari Tambak ppm 0,166
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Menurut Stevenson (1982) dalam Naria (2005) 
bahwa Keberadaan timbal di dalam tanah dapat 
berasal dari emisi kendaraan bermotor, di mana 
partikel timbal yang terlepas ke udara, secara 
alami dengan adanya gaya gravitasi, maka timbal 
tersebut akan turun ke tanah. Kandungan timbal 
(Pb) dalam tanah bervariasi misalnya karena 
kepadatan lalu lintas, jarak dari jalan raya dan 
kondisi transportasi. Kandungan timbal (Pb) lebih 
banyak ditemukan pada permukaan tanah sampai 
beberapa centi meter di bawahnya.

Ada kemungkinan pencemaran timbal (Pb) 
di perairan tambak berasal dari bahan pestisida 
atau pupuk yang mengandung logam berat 
khususnya timbal (Pb). Hal ini dapat diidentifikasi 
dari berdekatannya lokasi tambak dan pertanian. 
Jadi lokasi budi daya ikan bandeng berbatasan 
langsung dengan lahan pertanian. Air yang 
mengalir ke perairan tambak kemungkinan besar 
juga berasal dari perairan lahan pertanian karena 
batas antara sawah dan tambak hanya dibatasi 
oleh pematang sawah yang tidak seberapa besar 
dan tinggi. 

Menurut keterangan dari warga setempat, 
pada waktu musim penghujan lahan persawahan 
dimanfaatkan untuk menanam padi, jagung, cabai, 
tomat, dan lain-lain, jika musim kemarau tiba 
lahan persawahan yang dulunya dibuat sawah 
berubah fungsi menjadi area pertambakan. Hal 
ini mengindikasikan adanya residu pestisida atau 
pupuk yang masih mengendap di lahan pertanian 
tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan Taufik 
(2010) tentang pencemaran pestisida pada lahan 
perikanan, dalam penggunaannya bagi aktivitas 
pertanian, khususnya bertanam padi di sawah, 
limpahan air dari petakan sawah akan dialirkan 
ke petakan sawah yang lain dan akhirnya dibuang 
kembali ke dalam sungai atau saluran irigasi yang 
sama. Tidak jarang dalam satu lokasi terdapat 
aktivitas pertanian dan budi daya perikanan terletak 
dalam satu hamparan lahan secara berdampingan 
bahkan berintegrasi antara satu dan lainnya. Hal 
ini tentu akan menambah risiko tercemarnya lahan 
budi daya perikanan oleh limbah pestisida dari 
aktivitas pertanian.

Menurut Alloway (1990) dalam Nopriani 
(2011), disebutkan bahwa pemasok logam berat 
dalam tanah pertanian antara lain bahan agrokimia 
(pupuk dan pestisida), asap kendaraan bermotor, 
bahan bakar minyak, pupuk organik, buangan 
limbah rumah tangga, industri, dan pertambangan. 
Selain itu sumber logam berat dalam tanah berasal 

dari bahan induk pembentuk tanah itu sendiri, 
seperti Cd banyak terdapat pada batuan sedimen 
schales (0,22 ppm berat), Cr pada batuan beku 
ultrafanik (2,980 ppm berat), Hg pada batuan 
sedimen pasir (0,29 ppm berat), Pb pada batuan 
granit (24 ppm berat). Pestisida juga memberikan 
masukan logam berat ke dalam tanah. Serapan 
pestisida oleh tanaman tergantung pada dosis 
pemberian pestisida, jenis tanah, dan kemampuan 
tanaman menyerap pestisida.

Berdasarkan WHO Expert Committee (1969) 
dalam Girsang (2008), konsentrasi tertinggi dari 
timbal di udara ambien ditemukan pada daerah 
dengan populasi yang padat, makin besar suatu 
kota makin tinggi konsentrasi timbal di udara 
ambien. Kualitas udara di jalan raya dengan lalu 
lintas yang sangat padat mengandung timbal 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan udara 
di jalan raya dengan kepadatan lalu lintas yang 
rendah. Konsentrasi timbal di udara bervariasi dari  
2–4 μg/m3 di kota besar dengan lalu lintas yang 
padat sampai kurang dari 0,2 di daerah pinggiran 
kota dan lebih rendah lagi di daerah pedesaan.

Sumber utama pencemaran udara adalah 
asap kendaraan bermotor. Sastrawijaya (1991) 
dalam Siregar (2005), menegaskan bahwa 
pembakaran bensin sebagai sumber pencemar 
lebih dari separuh polusi udara di daerah 
perkotaan, yaitu sekitar 60–70% dari total zat 
pencemar. Tsalev dan Zaprianov (1985) dalam 
Siregar (2005), menyebutkan 52% pencemaran 
timbal sebagai salah satu bahan aditifnya, 
sedangkan 48% pencemaran timbal terhadap 
lingkungan ditemukan pada bahan pembungkus 
kabel, zat pewarna pada cat, campuran beberapa 
logam (alpaka), bahan pelindung terhadap 
pengaruh pengasaman, kristal, keramik dan 
sebagai bahan stabilisator pada plastik dan karet.

Tabel 2. 
Distribusi Responden Berdasarkan Kategori 

Kandungan Pb dalam Darah di Desa Tebuwung, 
Gresik Tahun 2013

Kategori Pb
Jumlah 
(orang)

%

A (< 40) Normal  1  1,5%
B (40–80) Dapat ditoleransi 18  27,3%
C (80–120) Berlebih 36  54,5%
D (> 120) Berbahaya 11  16,7%
Jumlah 66 100%
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Kandungan Timbal (Pb) dalam Darah Pasangan 
Usia Subur (PUS)

Adapun kategori yang digunakan sesuai 
dengan kategori timbal (Pb) dalam darah orang 
dewasa menurut Palar (1994) dapat dilihat pada 
Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2, responden kategori 
C (jumlah kadar Pb dalam darah sebanyak 80– 
120 µg/dL) memiliki jumlah terbanyak yaitu 
sebesar 36 responden (54,5%). Sedangkan 
kategori B (40–80 µg/dL) sebanyak 18 responden 
(27,3%). Kategori D (> 120 µg/dL) sebanyak  
11 responden (16,7%). Dan yang paling sedikit 
responden yang termasuk dalam kategori A (<40 
µg/dL) sebanyak 1 responden (1,5%).

Berdasarkan standar World Heal th 
Organization (WHO) Konsentrasi normal 
timbal dalam darah 10–25 µg/dL (WHO, 1995 
dalam Suciani, 2007). Beberapa hal yang bisa 
menyebabkan tingginya kandungan logam 
berat timbal (Pb) dalam darah penduduk Desa 
Tebuwung, dalam hal ini indikasinya yaitu 
mengonsumsi ikan bandeng yang telah tercemar 
logam berat timbal (Pb) lalu ditegaskan dengan 
pemeriksaan kadar timbal (Pb) dalam darah 
PUS.

Keracunan yang terjadi dalam tubuh 
disebabkan oleh adanya persenyawaan logam 
berat timbal (Pb) yang masuk ke tubuh manusia 
dapat melalui beberapa jalur, yaitu melalui 
makanan dan minuman, udara dan perembesan 
atau penetrasi pada selaput atau lapisan kulit. 
Bentuk kimia dari persenyawaan Pb, merupakan 
faktor penting yang mempengaruhi tingkah laku 
Pb dalam tubuh manusia. Senyawa Pb organik 
relatif lebih mudah untuk diserap tubuh melalui 
selaput lendir atau lapisan kulit, bila dibandingkan 
senyawa Pb anorganik. Penyerapan lewat kulit ini 
dapat terjadi disebabkan karena senyawa ini dapat 
larut dalam minyak atau lemak, sekitar 5–10% dari 
jumlah Pb yang masuk melalui makanan dan/atau 
sebesar 30% dari jumlah Pb yang terhirup akan 
diserap oleh tubuh. Dari jumlah yang terserap itu, 
15% yang akan mengendap pada jaringan tubuh 
dan sisanya akan turut terbuang bersama bahan 
sisa metabolisme seperti urin dan feces (Palar, 
2004).

Pencemaran logam berat khususnya timbal 
(Pb) merupakan salah satu masalah kesehatan 
masyarakat yang harus ditangani secara tepat dan 
cepat mengingat logam ini sangat berbahaya bagi 
kesehatan. Jumlah timbal (Pb) yang diserap tubuh 

hanya sedikit tapi logam yang berbentuk senyawa 
dapat memberikan efek racun yang besar bagi 
fungsi organ yang terdapat dalam tubuh. Paparan 
timbal (Pb) di Desa Tebuwung yang terindikasi 
dari konsumsi ikan bandeng dan ditegaskan 
dalam darah Pasangan Usia Subur (PUS) tidak 
berlangsung secara singkat tetapi bertahun-tahun 
lamanya sehingga menimbulkan bioakumulasi 
pada tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. 
Menurut Mukono (2000), lama paparan suatu agen 
akan mempengaruhi kemampuan agen tersebut 
dalam memberikan efek yang potensial terhadap 
satu atau beberapa penyakit.

Menurut berbagai penelit ian secara 
epidemiologi telah menunjukkan bahwa sistem 
saraf pusat menjadi target sasaran paparan 
timbal (Pb) secara terus-menerus walaupun 
tingkat paparan timbal (Pb) berdosis rendah, 
beberapa gejala diantaranya sukar tidur, bingung 
atau pikiran kacau, konsentrasi berkurang dan 
gangguan ingatan. 

Richard Lewis (1990) dalam Rifai (2004) 
berpendapat bahwa gejala yang timbul akibat 
terpaparnya timbal (Pb) terhadap kesehatan 
melalui 2 (dua) cara, yaitu: secara akut dan kronis. 
Secara kronis, keracunan akibat paparan timbal 
(Pb) berjalan secara lambat seperti kelelahan, 
iritabilitasi, gangguan gastrointestinal. Paparan 
secara akut ditunjukkan oleh gejala keram perut 
yang sering diawali dengan mual dan muntah, 
pikiran kacau, sakit kepala, koma, diare, anoreksia, 
kebutaan, anemia, bahkan menimbulkan kematian 
(Woro, 1997 dalam Rifai, 2004).

Gangguan Kesehatan yang Dialami

Beberapa keracunan bersifat kronis akibat 
dari pencemaran Timbal (Pb) diantaranya 
mual/ingin muntah, letih/lemas/lesu, sulit tidur  
di malam hari, anemia, dan nyeri/kejang otot.  
Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh variabel 
gangguan kesehatan tidak menunjukkan 
keterpaparan timbal (Pb) dalam tubuh Pasangan 

Tabel 3. 
Distribusi Gangguan Kesehatan yang Dialami 

Responden di Desa Tebuwung, Gresik Tahun 2013

Parameter Pernah Tidak pernah
Mual  7,6% 92,4%
Letih/lemas 10,6% 89,4%
Sulit tidur  3% 97%
Anemia 13,6% 86,4%
Nyeri otot 18,2% 81,8%
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Usia Subur Desa Tebuwung. Walau kandungan 
timbal (Pb) dalam darah Pasangan Usia Subur 
sebagian besar mengandung timbal (Pb) kategori 
berlebih dan berbahaya, tetapi berdasarkan 
kuesioner tidak menunjukkan adanya gangguan 
kesehatan yang signifikan bagi Pasangan Usia 
Subur.

Menurut asumsi peneliti yang sejalan dengan 
pendapat Palar (2004) bahwa kandungan timbal 
(Pb) dalam darah dalam kategori C (berlebih) 
ditandai kenaikan penyerapan dari keterpaparan 
yang banyak dan mulai memperlihatkan 
tanda keracunan. Kemudian untuk kategori D 
(berbahaya) ditandai dengan adanya penyerapan 
mencapai tingkat bahaya dengan tanda keracunan 
ringan sampai berat.

Hubungan Kandungan Timbal (Pb) dalam Ikan 
Bandeng dengan Timbal (Pb) dalam Darah 
dan Gangguan Kesehatan pada Pasangan Usia 
Subur (PUS)

Sub variabel dari analisis statistik, didapatkan 
hasil bahwa tidak ada hubungan dari setiap 
variabel. Untuk variabel frekuensi mengonsumsi 
ikan bandeng, sebanyak 84,8%, responden 
menyatakan setiap minggu sekali mengonsumsi 
ikan bandeng. Sebenarnya untuk frekuensi 
konsumsi ikan bandeng seminggu sekali sudah 
menunjukkan tingkat keseringan yang cukup 
besar.

Untuk sub variabel cara memasak, sebanyak 
97% responden pada semua kelompok kategori, 
menyatakan bahwa cara memasak ikan bandeng 
dengan menggorengnya dan hanya 3% dengan 
cara yang lain dan tidak ada hubungan antara 

cara memasak dengan kandungan timbal (Pb) 
dalam darah responden. Dalam hal ini, panas/api 
yang digunakan untuk menggoreng ikan bandeng 
yang sudah tercemar timbal (Pb) memang tidak 
bisa menghilangkan kendungan timbal (Pb) dalam 
ikan bandeng. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Palar (2004) yang menyatakan bahwa timbal (Pb) 
sulit larut dalam air dingin, air panas dan air asam. 
Timah hitam dapat larut dalam asam nitrit, asam 
asetat dan asam sulfat pekat.

Sub variabel terakhir kali mengonsumsi 
ikan bandeng, sebanyak 65,2% responden pada 
kategori B, C, dan D yang mengonsumsi ikan 
bandeng kemarin. Kemudian sebanyak 30,3% 
dan 3% masing-masing responden menjawab 
1 minggu lalu dan 1 bulan yang lalu dalam hal 
mengonsumsi ikan bandeng terakhir. Walau tidak 
ada hubungan antara kadar timbal (Pb) dalam 
darah dengan waktu terakhir mengonsumsi ikan 
bandeng tetapi hal ini sesuai dengan teori yang 
menyatakan bahwa waktu paruh timbal (Pb) 
adalah 20 hari dan diekskresikan dari tubuh dalam 
waktu sekitar 28 hari melalui urine, feses, dan 
keringat sehingga akumulasi timbal (Pb) dalam 
darah lebih dipengaruhi pada lama paparan 
seketika. Begitu terserap, tidaklah terdistribusi 
secara merata ke seluruh tubuh. Kebanyakan 
terserap oleh darah dan jaringan tubuh 
lunak, diikuti redistribusi pada tulang. Tulang 
mengakumulasi timbal (Pb) sepanjang hidup 
manusia dan bertindak sebagai sumber timbal 
dalam tubuh. Semakin lama waktu paparan timbal 
(Pb) maka akan berdampak secara signifikan 
pada kadar timbal (Pb) dalam darah (WHO, 1995 
dalam Girsang, 2008).

Tabel 4. 
Ringkasan Uji Statistik Variabel Makanan

Variabel Korelasi P Uji Statistik
Frekuensi Makan Ikan Bandeng Tidak ada hubungan 0,112 Chi-Square
Cara memasak Tidak ada hubungan 0,539 Chi-Square
Terakhir Mengonsumsi Ikan Bandeng Tidak ada hubungan 0,714 Chi-Square

Tabel 5. 
Ringkasan Hubungan Gangguan Kesehatan dengan Kadar Timbal 

Variabel Korelasi P Uji Statistik
Mual Tidak ada hubungan 0,212 Chi-Square
Lemah Tidak ada hubungan 0,546 Chi-Square
Sulit tidur Tidak ada hubungan 0,633 Chi-Square
Anemia Tidak ada hubungan 0,930 Chi-Square
Nyeri otot Tidak ada hubungan 0,821 Chi-Square
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Dikarenakan mudahnya dalam pengumpulan 
data, dan homogenitas sampel darah telah 
secara luas digunakan sebagai spesimen untuk 
menentukan kandungan timbal dalam tubuh 
manusia. Namun karena umur timbal dalam darah 
relatif pendek (28–36 hari), pengukuran Pb Blood 
(Pb-B) hanya mampu memberi gambaran tentang 
ekspos yang baru saja terjadi. Apalagi dari sudut 
pandang distribusi kinetis dalam tubuh (daur 
ulang, tulang, dan jaringan tubuh), sulit untuk 
membedakan antara ekspos kronis dosis rendah 
dengan ekspos singkat dosis tinggi jika hanya 
mengandalkan pengukuran Pb-B maka untuk 
menginterpretasi level Pb-B dengan rentang yang 
sangat lebar antar nilainya (value), diperlukan 
hubungan kurvalinear antara asupan timbal 
dengan konsentrat PbB, begitu juga dengan 
proporsi timbal dalam plasma (Manton & Cook, 
1984 dalam Girsang, 2008).

Semua variabel gangguan kesehatan pada 
penelitian ini, tidak ada hubungan dikaitkan 
dengan adanya kadar timbal (Pb) dalam darah 
responden. Untuk sub variabel mual/muntah, 
pada kelompok kategori A, B, dan D responden 
menyatakan tidak pernah mal/muntah sedangkan 
13,9% responden pada kategori C menyatakan 
pernah mual/muntah. Pada sub variabel lemah/
letih/lesu, sebanyak 89,4% responden pada 
semua kategori menyatakan bahwa tidak pernah 
mengalami lemah/letih/lesu dan sebanyak 
10,6% responden pada semua kategori pernah 
menyatakan lemah/letih/lesu dan tidak ada 
hubungan dalam kaitannya dengan kadar timbal 
(Pb) dalam darah. Untuk sub variabel sulit tidur 
di malam hari, sebanyak 89,4% responden pada 
semua kategori juga menyatakan tidak pernah 
mengalami sulit tidur di malam hari, sedangkan 
hanya 10,6% responden pada semua kategori 
yang menyatakan pernah sulit tidur di malam 
hari.

Pada sub variabel anemia, sebanyak 86,4% 
responden pada semua kelompok kategori 
menyatakan bahwa tidak pernah mengalami 
anemia, sedangkan sebanyak 1,6% responden 
pada semua kategori menyatakan pernah 
mengalami anemia dan tidak ada hubungannya 
dengan kadar timbal (Pb) dalam darah. Dan juga 
pada sub variabel kejang/nyeri otot, sebanyak 
81,8% responden pada semua kelompok kategori 
menyatakan tidak pernah mengalami kejang/nyeri 
otot, sedangkan sebanyak 18,2% responden 
menyatakan pernah mengalami kejang/nyeri otot 

dan tidak ada hubungan dalam kaitannya dengan 
kadar timbal (Pb) dalam darah. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Rifai (2004) 
mengenai analisis kadar timah hitam (Pb) dalam 
darah karyawan pabrik baterai, dinyatakan bahwa 
pekerja pabrik baterai terpapar timbal (Pb) dalam 
darah dengan kategori berlebih (80–120 µg/dL) 
dan sebanyak 81% pekerja mengalami gangguan 
kesehatan seperti sering sakit kepala, keletihan, 
kelesuan, konsentrasi berkurang, bingung, sering 
mual, sulit tidur, rasa seperti terbakar dilambung, 
dan keluhan tenggorokan kering. Keluhan-keluhan 
tersebut sama dengan gejala awal dari intoksinasi 
timah hitam (Pb) baik secara kronis maupun 
akut.

Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan 
pendapat Robbins (1995) dalam Naria (2005), 
disebutkan bahwa Di dalam tubuh, keracunan 
akibat timbal dapat menyebabkan gangguan 
anatomi tubuh. Gambaran anatomi akibat 
keracunan timbal dapat terlihat pada darah, antara 
lain anemia, biasanya mikrositik (eritrosit berukuran 
kecil), hipokromik (peningkatan hemoglobin 
eritrosit secara abnormal), berhubungan dengan 
rusaknya sintesis hemoglobin dan meningkatnya 
kerapuhan sel darah merah. Secara visual akan 
muncul gejala dari dampak keterpaparan timbal 
secara akut maupun kronis. Keterpaparan timbal 
secara akut melalui udara yang terhirup akan 
menimbulkan gejala rasa lemah, lelah, gangguan 
tidur, sakit kepala, nyeri otot dan tulang, sembelit, 
nyeri perut, dan kehilangan nafsu makan sehingga 
dapat menyebabkan anemia. Pada beberapa 
kasus akut akibat terpapar timbal terjadi oliguria 
(urine sedikit) dan gagal ginjal yang akut dapat 
berkembang secara cepat.

KESIMPULaN DaN SaraN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan, 
antara lain: kondisi umum wilayah Desa Tebuwung 
merupakan daerah pertanian dan pertambakan 
ikan bandeng; warga Desa Tebuwung sering 
menggunakan kendaraan bermotor saat melewati 
area tambak; kandungan timbal (Pb) dalam ikan 
bandeng yang berasal dari pasar dan tambak di 
Desa Tebuwung melebihi standar yang ditetapkan 
oleh World Health Organization (WHO); kandungan 
timbal (Pb) dalam darah PUS Desa Tebuwung 
sebanyak 36 orang (54,5%) yang termasuk dalam 



147P A Wibowo dan J Mukono, Kandungan Timbal dalam Darah

kategori C atau kandungan timbal (Pb) berlebih 
dalam darah dan sebanyak 11 orang (16,7%) 
termasuk dalam kategori D atau berbahaya; 
sedangkan kandungan timbal (Pb) darah normal 
dan dapat ditoleransi masing-masing sebesar 1 
orang (1,5%) dan 18 orang (27,3%); tidak ada 
hubungan antara kandungan timbal (Pb) dalam 
darah dengan makanan yang dikonsumsi PUS; 
tidak ada hubungan antara kandungan timbal (Pb) 
dalam darah dengan gangguan kesehatan PUS

Saran berdasarkan penelitian ini adalah 
perlunya dilakukan monitoring secara rutin 
terhadap ikan bandeng, pencemaran timbal (Pb) 
di udara dan melakukan monitoring air sebagai 
sumber untuk air tambak, serta melakukan 
penyuluhan kepada masyarakat tentang pola 
hidup sehat.
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