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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Jeruk merupakan salah satu buah yang cukup digemari oleh masyarakat Indonesia serta 

dapat dengan mudah ditemukan di banyak daerah di Indonesia. Akan tetapi, pengolahan 

buah jeruk untuk menghasilkan minuman dan makanan tidak dibarengi dengan 

pemanfaatan limbah buah jeruk yang diperoleh dari hasil pengolahan tersebut. Limbah 

buah jeruk sendiri dapat diolah sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik. Limbah buah 

jeruk terutama ampas daging buah jeruk dapat dimanfaatkan sebagai pengikat logam 

berat. Hal ini dikarenakan dalam buah jeruk mengandung senyawa pektin yang salah satu 

manfaatnya adalah sebagai pengikat logam berat. Hal ini dapat dilihat dalam penelitian 

(Setiawan, 2016) menjelaskan bahwa senyawa pektin yang terkandung dalam ampas 

daging buah jeruk keprok dapat dimanfaatkan sebagai pengikat logam berat, seperti 

kadmium dan timbal. 

 

Beberapa logam berat dapat memberikan efek berbahaya pada manusia. Seperti misalnya 

logam kadmium (Cd), logam berat ini dapat terakumulasi dalam tubuh manusia melalui 

makanan yang dikonsumsi manusia. Salah satu bahan pangan yang mengandung logam 

Cd yaitu kerang (Hossen, Hamdan, & Rahman, 2014). Kerang dapat dengan mudah 

ditemukan, selain itu mengandung protein dan lemak, hal ini yang menjadikannya sebagai 

salah satu sumber bahan pangan yang kemudian diolah sebagai makanan pendamping 

atau lauk. Beberapa jenis kerang dapat digunakan dalam olahan pangan, salah satunya 

yaitu kerang darah. Umumnya kerang darah diolah atau dikonsumsi setelah melalui 

proses pengolahan seperti perebusan atau penggorengan. Di sisi lain, kerang-kerangan 

juga dikenal dengan kemampuannya untuk mengakumulasi logam berat di dalam 

tubuhnya (Ibrahim, 1995). Sehingga konsumsi hasil olahan kerang dapat meningkatkan 

risiko akumulasi logam Cd dalam tubuh manusia. 

 

Kemampuan tersebut disebabkan karena kerang-kerangan, juga kerang darah, memiliki 

sifat filter feeder yang berarti kerang akan menyerap air untuk mendapatkan makanan. 

(Sinaga, Marsaulina, & Ashar, 2013) menyatakan bahwa karena sifatnya yang berupa 

filter feeder maka kerang cukup rentan terkena bahan polusi air, terutama logam berat 
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yang akan mengendap dalam tubuh kerang. Menurut penelitian (Putri, 2010), selain 

logam Cd, terdapat dua jenis logam lain yang ditemukan dalam kerang terutama kerang 

darah, yaitu logam merkuri dan juga logam timbal. Penelitian (Hossen et al., 2014) 

menunjukkan bahwa dalam kerang darah yang dianalisa ditemukan logam Cd dengan 

konsentasi sebesar 1,35 ± 0,16 hingga 2,22 ± 0,34 µg/g (berat kering). Selain itu, 

(Anggraini, 2016) dalam penelitian yang berbeda menyatakan bahwa pada kerang darah 

terdapat kandungan logam kadmium sebesar 0,48±0,01 mg/Kg dan logam kromium 

sebesar 0,89±0,15 mg/Kg.  

 

Penelitian ini akan difokuskan pada pengaplikasian pektin dari bahan alami pada kerang 

darah goreng melalui pengontakkan secara in-vitro. Penggunaan pektin alami yang 

diperoleh dari ampas daging buah jeruk keprok diharapkan dapat menurunkan kandungan 

logam Cd yang terdapat pada kerang darah hasil pengolahan.  

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Kerang Darah 

Kerang merupakan salah satu hewan lunak yang dapat dijadikan bahan pangan. Salah satu 

jenis kerang yang digemari masyarakat Indonesia adalah kerang darah yang memiliki 

nama latin Anadara granosa. Kerang darah memiliki bagian belahan yang sama dan 

melekat satu sama lainnya pada batas cangkang. Pada tiap belahan cangkang, kerang 

darah memiliki 19 hingga 23 rusuk yang sangat terlihat. Cangkang kerang darah biasanya 

berwarna putih dan ditutupi dengan periostrakum yang berwarna kuning kecoklatan 

hingga coklat kehitaman, kerang darah dewasa memiliki ukuran 6-9 cm (Intan et al., 

2007). Daging kerang darah berwarna merah kecoklatan, hal ini disebabkan oleh 

keberadaan haemoglobia dalam darah (Prasojo, Irwani, & Suryono, 2012). Menurut  

(Ginting et al., 2014), kerang darah memiliki klasifikasi sebagai berikut. 

 Kingdom : Animalia 

Phylum : Moluska 

 Class  : Bivalvia 

 Ordo  : Arcoida 

 Family  : Arcidae 

 Genus   : Anadara 
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 Spesies : Anadara granosa 

Kerang darah memiliki habitat di daerah perairan yang memiliki pasir berlumpur atau 

perairan mangrove (Khalil, 2013). Kerang darah juga dikenal memiliki sifat filter feeder 

yang berarti untuk mendapatkan makanan kerang akan menyerap dan menyaring air dan 

juga suspension feeder yang hidup dengan cara membenamkan diri di dalam lumpur  

(Sasnita et al., 2017). Dengan sifatnya yang merupakan filter feeder membuat kerang 

menjadi salah satu mahluk hidup yang dapat mengakumulasi jenis polutan, salah satunya 

logam berat (Suaniti, 2006). 

 

Disebabkan sifatnya yang menyerap air untuk mendapatkan makanan, di dalam kerang 

terdapat logam berat yang ikut terserap dan mengendap dalam tubuh kerang. Kerang 

darah yang merupakan salah satu bahan pangan hasil laut yang cukup digemari oleh 

masyarakat Indonesia dapat diolah dengan cara perebusan. Namun selain perebusan, 

kerang darah juga dapat diolah dengan cara digoreng. Akan tetapi proses pengolahan yang 

diberikan pada kerang dapat meningkatkan konsentrasi logam (Ersoy, 2011). Adanya 

peningkatan konsentrasi logam yang terdapat pada kerang hasil pengolahan disebabkan 

karena hilangnya kadar air (Kalogeropoulos et al., 2012).  Logam berat yang terserap ke 

dalam tubuh kerang  akan berikatan dengan protein yang terkandung di dalam tubuh 

kerang. Jenis protein dalam tubuh kerang yang dapat berikatan dengan logam berat yaitu 

metalotionein (Adriyani & Mahmudiono, 2009). 

 

Beberapa logam berat yang ditemukan dan memiliki potensi berbahaya yaitu tembaga 

(Cu), kadmium (Cd), dan juga timbal (Pb) (Siaka, 2008). Kerang darah dapat 

mengakumulasi logam kadmium hingga 352 kali lebih tinggi dibandingkan kadar logam 

kadmium yang terdapat dalam air di sekitarnya (Muhajir, 2009). (Putri, 2010) dalam 

penelitiannya mengungkapkan bahwa logam berat seperti kadmium (Cd) dan timbal (Pb) 

merupakan jenis zat pencemar yang cukup berbahaya.  

 

1.2.2. Logam Kadmium (Cd) 

Kadmium (Cd) merupakan salah satu jenis logam berat yang paling sering ditemukan 

dalam kerang darah (Sinaga et al., 2013). Logam ini dapat ditemukan dari hasil letusan 

gunung, penggunaan bahan bakar, kebakaran hutan, limbah industri, maupun penggunaan 
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pupuk dan pestisida, serta dapat ditemukan dalam air laut. Logam kadmium merupakan 

berbahaya dan dapat menimbulkan efek beracun bagi tubuh manusia (Riani, Johari, & 

Cordova, 2017). Menurut pada SNI nomor 3548.1:2010, konsentrasi logam Cd 

maksimum yang diperbolehkan terdapat di dalam makanan adalah sebesar 0,1 mg/kg 

(Badan Standarisasi Nasional, 2010).  

 

Kadmium akan mengalami pengendapan pada kadar pH yang tinggi. Tingkat toksisitas 

kadmium dapat dipengaruhi oleh kadar pH, kesadahan, serta adanya seng dan timbal. 

Tingkat toksisitas kadmium akan meningkat ketika kadar oksigen dan kesadahan 

menurun serta nilai pH dan suhu meningkat. Akan tetapi, tingkat toksisitas kadmium akan 

menurun pada salinitas dengan isotonis dengan cairan tubuh hewan yang bersangkutan 

(Putri, 2010). Menurut (Agustina, 2014), logam kadmium yang masuk ke dalam tubuh 

akan membentuk ikatan dengan protein dan diantarkan ke ginjal sehingga terakumulasi 

di ginjal. Kontaminasi yang terjadi ini akan mengganggu kinerja ginjal dan menyebabkan 

diare, sakir perut, hingga kerusakan syaraf.  

 

1.2.3. Pektin 

Pektin merupakan suatu senyawa alami yang terdapat dalam bahan pangan (Tuhuloula et 

al., 2013). Pektin berdasarkan kandungan metoksilnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

pektin berkadar metoksil tinggi (HMP) dan pektin berkadar metoksil rendah (LMP). 

Pektin dengan kadar metoksil tinggi memiliki kandungan metoksil minimal 7%, sedangan 

pektin dengan kadar metoksil rendah memiliki kandungan metoksil maksimal 7% 

(Haryati, 2006). Selain itu, Prasetyowati et al., (2009) menyatakan pektin bermetoksil 

tinggi memiliki derajat esterifikasi di atas 50%, sedangkan pektin bermetoksil rendah 

memiliki derajat esterifikasi antara 30% hingga 50%. Kadar metoksil ini akan 

mempengaruhi kemampuan pembentukan gel pada pektin. 

 

Pektin terdapat dalam banyak tanaman, salah satunya adalah jeruk keprok. Jeruk keprok 

menurut (Taniu, 2018) memiliki klasifikasi sebagai berikut. 

 Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 
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 Kelas   : Dicotyledoneae 

Bangsa  : Geraniales 

 Suku  : Rutaceae 

 Marga  : Citrus 

 Spesies : Citrus nobilis Lour. 

 

Pektin di dalam jeruk lebih umum digunakan sebagai penstabil dalam industri makanan 

yang dapat dipengaruhi oleh struktur komposisi dan sifat fisik dan pektin sendiri (Kar & 

Arslan, 1999). Selain itu, pektin komersial sebagian besar diperoleh dari hasil ekstraksi 

kulit jeruk (Kulkarni & Vijayanand, 2010). Untuk memperoleh pektin yang terdapat 

dalam tanaman dapat dilakukan dengan cara ekstraksi. Dalam proses ekstraksi pektin 

terjadi perubahan senyawa pektin yang disebabkan oleh proses hidolisis protopektin. 

 

Proses tersebut dapat menyebabkan protopektin berubah menjadi pektin dengan 

perlakuan pemanasan dalam asam pada suhu dan waktu tertentu. Proses ekstraksi 

merupakan proses yang dilakukan untuk memisahkan padatan dari bahan cair dengan 

bantuan pelarut tertentu. Ekstraksi dengan menggunakan bantuan pelarut berdasar pada 

kelarutan komponen terhadap komponen lainnya yang berada dalam campuran. Pektin 

dapat larut dalam beberapa pelarut seperti air, beberapa senyawa organik, senyawa 

alkalis, dan juga asam (Tuhuloula et al., 2013). 

 

1.2.4. Pektin sebagai Pengkelat Logam 

Pengkelatan adalah suatu proses untuk mengikat logam berat yang dapat dilakukan 

dengan cara menambahkan senyawa pengkelat. Jumlah pasangan elektron bebas yang 

terdapat pada senyawa pengkelat dapat berpengaruh pada kemampuan suatu senyawa 

melakukan pengkelatan. Selain hal tersebut, konsentrasi senyawa pengkelat juga dapat 

berpengaruh pada proes pengkelatan yang terjadi  (Saputri et al., 2014).  

 

Pektin dikenal memiliki peran sebagai pengikat logam berat. Selain itu, pektin memiliki 

beberapa peranan penting yaitu sebagai elemen struktural pada pertumbuhan jaringan, 

komponen lamella tengah pada tanaman, sebagai perekat, serta sebagai penjaga stabilitas 

jaringan dan sel (Setiawan, 2016). Pektin hanya dapat mengikat logam berat, namun tidak 
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berikatan dengan mineral esensial dari dalam tubuh. Peranan tersebut disebabkan oleh 

berat molekul pektin yang rendah sehingga dapat mengikat logam berat secara selektif. 

Afinitas pektin ketika berikatan dengan logam dapat mempengaruhi kekuatan ikatan 

tersebut (Eliaz et al., 2007). Dalam penelitian (Kurniasari et al., 2012), pektin yang 

terbuat dari jeruk memiliki kemampuan penyerapan logam dengan tingkat recovery yang 

berkisar antara 38%-93%.  

 

1.2.5. Spektrofometer Serapan Atom (SSA) 

Metode spektrofotometri serapan atom (SSA) merupakan metode spektrofotometer yang 

yang digunakan untuk mendeteksi atau mengetahui kuantitas atom suatu logam yang 

terkandung di dalam suatu larutan (Mahfudloh & Tirono, 2010). Prinsip kerja alat  

spektrofotometer serapan atom didasarkan pada penyerapan cahaya oleh atom logam  

(Armin et al., 2013). Penyerapan energi sinar terjadi saat atom netral dalam keadaan gas, 

sinar yang diserap tersebut merupakan sinar tampak atau ultra lembayung. Atom  netral 

yang dimaksud dalam metode SSA adalah unsur yang dianalisis dan dalam keadaan uap 

dan disinari oleh sumber sinar. Sumber sinar yang digunakan dalam SSA harus dapat 

memancarkan cahaya yang tajam dan stabil (Naimin, 2014). 

 

Proses analisis dilaksanakan dengan menghisap unsur yang akan dianalisa melalui tabung 

kapiler lalu menyemprotkannya ke nyala api. Nyala api tersebut berfungsi seperti sel 

(kuvet) dan larutan dalam spektrofotometer serapan molekul. Mula-mula akan terjadi 

proses penguapan pelarut dan meninggalkan butiran halus padatan cuplikan. Terdapat dua 

kemungkinan yang dapat terjadi yaitu butiran padatan akan langsung terurai menjadi 

unsur atom yang akan ditetapkan atau butiran padatan cuplikan akan berubah menjadi 

uap dan terurai menjadi atom-atom unsur yang ditetapkan. Pada suhu ruangan, cuplikan 

yang berada dalam keadaan asas kemudian tereksitasi ke tingkat elektron yang lebih 

tinggi dalam waktu singkat dan kemudian kembali ke keadaan asas. Proses eksitasi ini 

terjadi dengan adanya peranan dari kadar nyala api. Saat kembali pada keadaan asaa, atom 

tersebut akan memancarkan kuantum energi yang sesuai dengan panjang gelombang 

tertentu. SSA memiliki tingkat kepekaan yang tinggi serta ketelitian dan ketepatan hasil 

pengukuran yang baik (Naimin, 2014). Menurut (Armin et al., 2013) alat 
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spektrofotometer serapan atom memiliki kemampuan yang selektif dalam menganalisa 

penentuan unsur-unsur logam. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas senyawa 

pektin yang terdapat dalam ampas jeruk keprok (Citrus nobilis Lour) sebagai pengkelat 

logam berat kadmium pada kerang darah (Anadara granosa) setelah penggorengan 

dengan metode kontak in-vitro.  

 

  


