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4. PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini dilakukan pengukuran kadar logam yang terdapat pada kerang darah 

(Anadara granosa) dan efektivitas penyerapan logam yang terdapat pada kerang darah 

dengan menggunakan pektin yang telah diekstraksi dari ampas jeruk keprok (Citrus 

nobilis Lour). Jeruk keprok merupakan bahan baku utama yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk memperoleh pektin. Pektin yang diperoleh dari hasil ekstraksi ampas 

jeruk keprok dinilai efektif dalam penyerapan logam berat (Setiawan, 2016). Sedangkan 

sebagian besar pektin komersial diperoleh dari hasil ekstraksi kulit jeruk (Kulkarni & 

Vijayanand, 2010).  

 

Dalam penelitian ini, ampas jeruk keprok yang digunakan dapat dikategorikan sebagai 

limbah, akan tetapi sebenarnya limbah tersebut mengandung komponen pektin (Haryati, 

2006). Pektin yang didapatkan dari penelitian dengan menggunakan metode ekstraksi ini 

merupakan pektin berkadar metoksil rendah atau yang dikenal dengan LMP. Proses 

ekstraksi pektin yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode ekstraksi 

asam yang dipadukan dengan penggunaan suhu tinggi (Setiawan, 2016). Penggunaan 

asam dalam ektraksi pektin tersebut dimaksudkan untuk memisahkan ion polivalen, 

memutus ikatan antara asam pektinat dengan selulosa, menghidrolisa protiopektin, serta 

menghidrolisa gugus metil ester pektin. Sedangkan penggunaan suhu tinggi dalam 

metode tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan rendemen pektin (Haryati, 2006).  

 

Suhu yang cukup tinggi yang digunakan tersebut memiliki peranan saat difusi pelarut ke 

dalam jaringan tanaman sehingga dapat meningkatkan aktivitas pelarut dalam 

menghidrolisis pektin. Selain itu, dalam metode ekstraksi pektin terdapat tahapan 

pengendapan dalam pelarut organik yaitu etanol. Tahapan ini dimaksudkan untuk 

memproduksi pektin dengan rendemen yang tinggi. Sedangkan tahapan pencucian pektin 

dengan cairan yang mengandung asam dimaksudkan untuk menghilangkan kontaminan 

yang masih terkandung dalam pektin, misalnya gula dan polifenol (Setiawan, 2016). 

Tahapan terakhir yang dilakukan dalam metode ekstraksi pektin yaitu pengeringan pektin 

dalam oven. Pengeringan pektin dilakukan dalam suhu yang cukup rendah, hal ini 
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dimaksudkan untuk meminimalkan terjadinya degradasi pektin (Aziz, Johan, & Sri, 

2018). 

Bahan utama yang selanjutnya akan dikontakkan dengan pektin adalah kerang darah 

(Anadara granosa). Kerang darah merupakan salah satu biota laut yang dapat 

mengakumulasi logam berat dikarenakan sifat filter feeder yang dimilikinya. Filter feeder 

merupakan salah satu sifat alami dari kerang dimana untuk memperoleh makanan, kerang 

akan menyerap dan menyaring air yang berada di sekitarnya (Sasnita et al., 2017). Salah 

satu logam berat yang dapat ditemukan dalam tubuh kerang darah adalah logam kadmium 

(Cd) (Siaka, 2008). Logam berat kadmium dapat mengendap dalam jaringan dan 

kemudian berikatan dengan protein yang disebut metalotionein (Adriyani & 

Mahmudiono, 2009). 

 

4.1. Kadar Logam pada Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui waktu kontak pemaparan logam 

terbaik untuk dilakukan pada kerang darah dalam penelitian utama dan untuk mengetahui 

serta mengukur kadar logam pengotor yang terdapat dalam bahan yang digunakan dalam 

penelitian. Dari penelitian pendahuluan didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa waktu kontak terbaik yang dilakukan pada kerang darah yaitu pada waktu kontak 

30 menit. Hal ini disebabkan pada waktu kontak 30 menit, konsentrasi logam kadmium 

yang terukur pada kerang darah merupakan konsetrasi logam tertinggi daripada waktu 

kontak 10 menit dan waktu kontak 20 menit. Konsentrasi logam kadmium yang terukur 

pada waktu kontak 30 menit dapat dilihat pada Tabel 1. yaitu sebesar 2,23 ± 0,50 µg/g, 

bk. Hasil yang serupa juga ditemukan pada penelitian (Fitriawan, 2010) yang 

menunjukkan bahwa semakin lama waktu pemaparan logam kadmium dilakukan, maka 

akan semakin tinggi nilai logam kadmium yang terkandung di dalam biota tersebut.  

 

4.2. Kadar Logam pada Penelitian Utama 

Pada penelitian utama kembali dilakukan pengukuran kadar logam yang terdapat pada 

kerang darah. Namun sebelum pengukuran, dilakukan pemaparan dengan larutan logam 

dengan waktu kontak yang optimum yaitu selama 30 menit. Selain itu, dalam penelitian  

utama ini ditambahkan perlakuan pegolahan pada kerang darah yang meliputi perlakuan 

mentah, perlakuan rebus, dan juga perlakuan goreng. Pada penelitian utama diperoleh 
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hasil yang menunjukkan bahwa kerang darah dengan penambahan perlakukan  

pengolahan yakni goreng memiliki kandungan konsentrasi logam kadmium paling tinggi 

dibandingkan dengan perlakuan mentah dan juga perlakuan rebus. 

 

Konsentrasi logam kadmium yang terukur pada kerang darah dengan perlakuan goreng 

terdapat pada Tabel 3. yaitu sebesar 1,93 ± 0,20 µg, bk. Hasil yang sama juga ditemukan 

pada penelitian (Ersoy, 2011) yang menunjukkan bahwa pada sampel ikan yang telah 

melalui proses penggorengan mengalami peningkatan konsentrasi logam kadmium. 

Selain pengukuran kadar logam kadmium pada kerang setelah melalui proses pengolahan, 

dalam penelitian ini juga dilihat perbedaan konsentrasi kandungan logam kadmium pada 

kerang darah sebelum dan setelah diberi perlakuan pemaparan larutan logam Cd dan 

penggorengan.  

 

Dari hasil penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 12. diperoleh hasil yang 

menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kandungan logam kadmium yang terukur pada 

kerang setelah diberi perlakuan. Peningkatan kandungan logam Cd yang terjadi pada 

penelitian ini sesuai dengan penelitian (Ersoy, 2011) yang menyatakan bahwa 

peningkatan kandungan logam dapat disebabkan oleh penguapan yang terjadi pada 

sampel selama proses perlakuan penggorengan. Pernyataan yang tidak jauh berbeda 

dikemukan oleh (Kalogeropoulos et al., 2012) yang menyatakan bahwa peningkatan 

logam kadmium selama proses penggorengan merupakan akibat dari kehilangan kadar 

air. Penyataan tersebut juga diperkuat oleh penelitian (Bassey, Oguntunde, Iwegbue, 

Osabor, & Edem, 2014) yang menyatakan bahwa peningkatan nilai logam yang terjadi 

saat proses pengolahan dapat disebabkan oleh penurunan berat sampel yang dipengaruhi 

oleh penurunan kandungan air, volatil, serta jumlah protein, karbohidrat, dan lemak. 

 

4.3. Pengikatan Logam Kadmium pada Kerang Darah oleh Pektin 

Dalam penelitian ini, kerang darah yang digunakan adalah kerang darah yang telah 

dipaparkan dalam larutan logam Cd dan digoreng. Selain itu, terdapat dua jenis pektin 

yang akan dikontakkan pada kerang darah dengan percobaan in vitro, yaitu pektin ampas 

jeruk keprok dan pektin komersial. Dari hasil penelitian ini, diperoleh persentase recovery 

total pektin ampas jeruk keprok memiliki nilai yang paling tinggi yaitu sebesar 86,90 ± 
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0,03 % dengan persentase recovery fase tidak terlarut adalah sebesar 52,61 ± 0,03 %. 

Hasil tersebut lebih tinggi daripada hasil recovery pektin komersial yaitu sebesar 63,68 ± 

0,04 % dengan rincian persentase fase tidak terlarut sebesar 33,60 ± 0,03 %. Dari hasil 

tersebut, dapat dikatakan bahwa pektin ampas jeruk keprok memiliki kemampuan 

menyerap logam yang lebih baik daripada pektin komersial. Kemampuan pektin jeruk 

dalam menyerap logam juga ditemukan pula dengan penelitian (Kurniasari et al., 2012) 

yang menyatakan bahwa pektin alami yang terbuat dari jeruk memiliki tingkat 

penyerapan logam kadmium yang berkisar antara 38% hingga 93%.  

 

Pada Gambar 13. dapat dilihat bahwa persentase fase tidak terlarut lebih tinggi jika 

dibandingan dengan persentase terlarut. Persentase fase tidak terlarut merupakan fase 

yang tersusun atas pektin yang memiliki gugus karboksil bebas yang memiliki peranan 

dalam pengikatan logam. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan (Setiawan, 2016) bahwa 

semakin tinggi jumlah logam yang terukur dalam fase tidak terlarut atau fase insoluble, 

maka dapat diartikan bahwa pektin memiliki kemampuan yang baik dalam peranannya 

sebagai pengikat logam. Peranan pektin yang cukup efektif dalam mengikat logam 

disebabkan oleh berat molekul pektin yang rendah sehingga dapat mengikat logam 

dengan selektif (Eliaz et al., 2007). Sedangkan fase terlarut merupakan fase yang tersusun 

dari komponen buffer yang terdapat pada sistem pencernaan (Setiawan, 2016). 

 

Pektin ampas jeruk keprok termasuk ke dalam golongan pektin dengan kadar metoksil 

rendah (Setiawan, 2016). Pektin dengan kadar metoksil yang rendah memiliki 

kemampuan sebagai biosorben logam berat. Proses penyerapan yang terjadi pada pektin 

berdasarkan pada interaksi antara ion logam dengan gugus fungsional yang terdapat 

dalam pektin ((Kurniasari et al., 2012). Hal ini pula diungkapkan (Wong, Abbas, Liong, 

& Azhar, 2008) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa semakin rendah derajat 

esterifikasi pada pektin maka semakin banyak gugus aktif pektin sehingga akan 

meningkatkan penyerapan logam. Derajat esterifikasi berpengaruh pada kadar metoksil 

suatu pektin yaitu semakin rendah kadar derajat esterifikasi pektin maka kadar 

metoksilnya juga rendah (Prasetyowati et al., 2009). 

 

  


