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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Penelitian Pendahuluan 

Pada penelitian pendahuluan, dilakukan pemaparan logam kadmium pada kerang darah 

dengan tiga waktu kontak yang berbeda, yaitu 10 menit, 20 menit, dan 30 menit. Hal ini 

dilakukan dengan maksud untuk mempersempit rentang waktu kontak yang kemudian 

akan digunakan pada penelitian utama. Selain itu, pada penelitian pendahuluan, dilakukan 

pula pengukuran kadar logam pengotor pada beberapa bahan yang digunakan untuk 

penelitian utama.  

 

3.1.1. Penentuan waktu kontak pemaparan logam Cd terbaik pada kerang darah 

Hasil penentuan waktu kontak pemaparan logam Cd terbaik yang dilakukan pada kerang 

darah dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Konsentrasi Hasil Paparan Logam Cd pada Tiga Waktu Kontak Berbeda Pada 

Kerang Darah 

Waktu 

kontak 

Konsentrasi Kadmium pada 

Larutan Sampel AAS (µg/ml) 

Konsentrasi kadmium dalam 

sampel kerang darah (µg/g, bk)  

10 menit 0,09 ± 0,01 1,14 ± 0,38 

20 menit 0,11 ± 0,03 1,10 ± 0,48 

30 menit 0,22 ± 0,06 2,23 ± 0,50 

 

Hasil uji penentuan waktu kontak terbaik yang diperoleh pada Tabel 1 menunjukkan 

bahwa nilai konsentrasi logam kadmium pada kerang darah yang terdeteksi pada ketiga 

waktu kontak berbeda. Waktu kontak kerang dengan larutan Cd yang terbaik  adalah pada 

waktu kontak 30 menit. Hal ini dilihat dari konsentrasi logam kadmium paling tinggi 

terdapat pada waktu kontak 30 menit. 

 

3.1.2. Pengukuran Kandungan Logam Pengotor pada Bahan yang Digunakan 

dalam Penelitian 

Hasil pengukuran kandungan logam pengotor pada bahan yang digunakan dalam 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.  
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Tabel 2. Kandungan Logam Pengotor pada Bahan yang Digunakan 

Bahan pengotor Kandungan logam Kadmium (ppm) 

Minyak Goreng “Bimoli” TT 

Aquades TT 

Larutan buffer TT 

Air rebusan TT 

Pektin ampas jeruk keprok TT 

Pektin komersial TT 
Keterangan : 

*TT = Tidak Terdeteksi (lebih kecil atau di bawah S1 = 0,15ppm) 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat logam pengotor yang terdeteksi 

pada bahan yang digunakan dalam penelitian seperti minyak goreng “Bimoli”, aquades, 

larutan buffer, air rebusan, pektin ampas jeruk keprok, dan pektin komersial.  

 

3.2. Penelitian Utama 

Pada penelitian utama dilakukan uji pengukuran kandungan logam kadmium pada kerang 

darah dengan tiga perlakuan pengolahan yaitu mentah, rebus, dan goreng. Selanjutnya 

perlakuan pengolahan kerang dengan kandungan logam kadmium tertinggi dikontakkan 

dengan pektin menggunakan sistem in vitro dan waktu kontak selama 90 menit untuk 

kembali dilakukan pengukuran kandungan logam kadmium yang terserap oleh pektin. 

 

3.2.1. Perbandingan Konsentrasi Logam Kadmium dalam Kerang Darah Setelah 

Paparan dan Perlakuan Pengolahan 

Hasil perbandingan konsentrasi logam kadmium dalam kerang darah setelah paparan dan 

perlakuan pengolahan dapat dilihat pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Konsentasi Logam Kadmium dalam Kerang Darah pada Berbagai Perlakuan 

Pengolahan 

Paparan Logam Cd Perlakuan Konsentrasi logam Cd (µg/g, bk) 

Sebelum Mentah 0,77 ± 0,09 

Sesudah 

Mentah 1,49 ± 0,11a 

Rebus 1,59 ± 0,23a 

Goreng 1,93 ± 0,20b 
Keterangan: 

Analisa menggunakan One Way Anova dilanjutkan dengan uji post hoc wilayah ganda Duncan  

Superscript berbeda menunjukkan adanya beda nyata dengan tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05). 
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Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan konsentrasi logam kadmium 

pada kerang yang telah diberi paparan logam jika dibandingkan dengan kerang yang 

belum diberi paparan logam kadmium. Selain itu, dari tabel tersebut dapat diketahui pula 

bahwa kondisi perlakuan pengolahan yang berbeda dapat mempengaruhi nilai konsentrasi 

logam kadmium yang terdeteksi dalam kerang darah. Nilai konsentrasi logam kadmium 

yang tertinggi terdapat pada kerang darah yang diberi perlakuan goreng yaitu sebesar 1,93 

± 0,20 µg/g, bk. 

 

3.2.2. Perbandingan Kandungan Kadmium dalam Kerang Darah Setelah 

Paparan dan Perlakuan Pengolahan 

Perbandingan kandungan logam kadmium dalam kerang darah setelah paparan dan 

perlakuan pengolahan dapat dilihat pada Gambar 12.  

 

 

Keterangan : 

Berat kerang darah diasumsikan = 0,42 gram 

Gambar 13. Perbandingan Kandungan Kadmium dalam Kerang Darah Setelah Paparan 

dan Perlakuan Penggorengan 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa kandungan pada kerang darah goreng yang telah 

diberi perlakuan paparan merupakan kandungan tertinggi jika dibandingkan dengan 

perlakuan mentah dan juga rebus.  
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3.2.3. Pengikatan Logam Kadmium pada Kerang Darah Goreng oleh Pektin 

Ampas jeruk Keprok dan Pektin Komersial  

Hasil uji pengikatan logam kadmium  pada kerang darah goreng oleh pektin ampas jeruk 

keprok dan pektin komersial dapat dilihat pada Tabel 5.  

 

Tabel 4. Distribusi Kadmium pada Kerang Darah Goreng 

Kondisi 

Perlakuan 

Jenis Pektin 

yang digunakan 

Distribusi Kadmium (%) 

Fase tidak 

terlarut 
Fase terlarut Recovery total 

Kerang darah 

goreng 

Pektin ampas 

jeruk keprok 
52,61 ± 0,03 34,29 ± 0,01 86,90 ± 0,03 

Pektin komersial 33,60 ± 0,03 30,09 ± 0,02 63,68 ± 0,04 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis pektin yang digunakan dalam perlakuan 

percobaan in-vitro menghasilkan nilai recovery yang berbeda. Nilai recovery yang 

tertinggi terdapat pada kerang darah yang telah diberi perlakuan pemaparan dengan 

larutan Cd dan digoreng dan penambahan pektin ampas jeruk keprok pada saat percobaan 

in-vitro. 

 

3.2.4. Distribusi Relatif Kadmium pada Kerang Darah Goreng pada Aplikasi Dua 

Jenis Pektin 

Grafik perbandingan distribusi relatif logam kadmium pada kerang darah goreng pada 

aplikasi dua jenis pektin dapat dilihat pada Gambar 13.  
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Gambar 14. Distribusi Relatif Kadmium pada Kerang Darah Goreng pada Aplikasi Dua 

Jenis Pektin 

 

Gambar di atas menunjukkan pebedaan antara pektin ampas jeruk keprok dengan pektin 

komersial. Pada fase insoluble atau fase tidak terlarut, pektin ampas jeruk keprok 

memiliki persentase yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pektin komersial. 

Sedangkan pada fase soluble atau fase terlarut, pektin komersial memiliki persentase 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan pektin ampas jeruk keprok. 

 

 

 

 

 

 

 

  


