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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kerang adalah salah satu jenis makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat di 

Indonesia (Ambarwati dan Trijoko 2010). Pada umumnya masyarakat Indonesia 

menggunakan beberapa cara dalam mengolah kerang untuk dikonsumsi seperti direbus 

dan juga digoreng. Selain untuk dikonsumsi kerang itu sendiri sering digunakan 

menjadi indikator dari tingkat pencemaran di dalam suatu perairan. Hal ini bisa terjadi 

karena kerang memiliki sifat menyaring makanan. Selain itu kerang juga hidup menetap 

di sebuah perairan. Kedua hal tersebut yang membuat kerang menyerap dan menyimpan 

unsur kimia berbahaya yang ada dalam air ke dalam tubuhnya (Prihatini, 2013). Salah 

satu unsur kima berbahaya yang dapat ditemukan di dalam tubuh kerang adalah logam 

berat. Contoh jenis logam berat yang terkandung dalam kerang adalah Cd. Logam Cd 

berlebih yang terakumulasi dalam tubuh manusia dapat menyebabkan gangguan 

kesehatan seperti diare, kemandulan bahkan kematian.  

 

Untuk mengurangi dampak dari kontaminasi logam dalam tubuh manusia sudah 

ditemukan berbagai macam senyawa pengkelat logam salah satu contohnya adalah 

pektin. Pektin itu sendiri sering disebut juga sebagai biosorben dalam proses pengikatan 

logam (Hariyati, 2006). Sudah dilakukan penelitian oleh Setiawan (2016). Pada 

penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa pektin yang didapat dari ampas jeruk keprok 

menunjukkan tingkat efektifitas pengikatan logam yang baik. Pada penelitian ini akan 

dilakukan pengaplikasian pektin dari ampas jeruk kerpok sebagai pengikat logam dari 

kerang batik. Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah pektin ampas jeruk keprok 

dapat mengikat logam yang terkandung di dalam kerang batik goreng sehingga dapat 

mengurangi risiko kontaminasi logam Cd saat masyarakat mengkonsumsi kerang batik.  

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Kerang Batik (Paphia undulata)  

Kerang batik (Paphia undulata) merupakan salah satu jenis kerang yang masuk ke 

dalam famili Veneridae. Kerang ini memiliki bentuk yang oval memanjang dan 

memiliki ukuran panjang 3,5 – 6 cm. Gambar kerang batik dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Klasifikasi kerang batik (Paphia undulata) menurut Ambarwati dan Trijoko, (2010) 

adalah sebagai berikut : 

Kingdom   : Animalia 

Filum     : Moluska 

Kelas   : Bivalvia 

Keluarga : Veneridae 

Genus   : Paphia 

Spesies : Paphia undulata 

 

 

 

Gambar 1. Kerang Batik 

 

Kerang batik memiliki habitat di dasar laut dan dapat ditemukan di 5 sampai 20 cm 

dasar permukaan laut. Kerang batik itu sendiri memiliki bagian cangkang halus 

berwarna putih kekuningan dengan motif zig-zag berwarna coklat kehijauan yang 

membentuk pola seperti batik. Kerang batik merupakan hewan yang tergolong dalam 

suspension feeder yang dapat menyaring partikel makan kecil yang tersuspensi di dalam 

air (Ambarwati dan Trijoko, 2010). Ada beberapa cara masyarakat di Indonesia untuk 

mengolah kerang sebelum dikonsumsi. Contoh proses pengolahan kerang yang biasa 

digunakan adalah perebusan dan juga penggorengan kerang (Devesa et al., 2001). 

Menurut Bassey et al., (2014) adanya proses pengolahan dapat menyebabkan kenaikan 

ataupun penurunan konsentrasi kandungan logam pada makanan laut.  

 

1.2.2. Logam Berat Kadmium (Cd) 

Menurut Agustina, (2014) logam berat adalah jenis logam yang terdapat di dalam kulit 

bumi dan tidak dapat didegradasi. Logam berat dapat terakumulasi di dalam tubuh 

makhluk hidup melalui beberapa media seperti air udara dan juga makanan. Logam 

berat yang mencemari air laut akan mengendap dan membentuk sedimen di dasar air, 
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hal ini membuat makhluk hidup yang mencari makan dan hidup di dasar laut seperti 

ikan dan juga kerang terkontaminasi oleh logam berat (Setiawan, 2013). Logam berat 

akan menjadi bahaya apabila dikonsumsi oleh manusia karena dapat terakumulasi di 

dalam jaringan tubuh makhluk hidup (Martuti et al., 2016). 

 

Logam Cd merupakan salah satu jenis logam yang tergolong dalam jenis logam berat 

yang berbahaya. Secara alami Cd dapat terkandung di dalam perairan karena letusan 

gunung berapi dan juga abu dari kebakaran pohon. Selain itu logam Cd juga bisa ada di 

dalam perairan karena adanya lahan pertanian yang menggunakan pupuk tanaman yang 

mengandung Cd dan membuat air di sekitar lahan tercemar dan juga berasal dari 

pertambangan (Authman et al., 2015). Logam Cd dapat masuk ke dalam tubuh 

bersamaan dengan makanan yang terkontaminasi oleh Cd. Ambang batas logam Cd 

yang dapat dikonsumsi manusia adalah 0,007 μg/kg berat badan per minggu. Untuk 

kelompok bivalvia ambang batas logam cd yaitu sebesar 1,0 mg/kg (SNI 7387: 2009). 

Adanya kadar Cd berlebih dalam tubuh dapat menyebabkan ganguan pada ginjal, diere, 

kemandulan dan menyebabkan kematian (Agustina, 2014).   

 

1.2.3. Mekanisme Penyerapan Logam Cd pada Kerang Batik 

Logam Cd yang terkandung di dalam air laut akan berbentuk (CdCl2) yang akan 

mengendap di dasar perairan. Logam Cd akan diserap melalui insang dan kemudian 

masuk ke dalam sistem pencernaan. Logam Cd yang masuk akan berikatan dengan 

protein dan tertimbun di dalam tubuh kerang. Logam yang berikatan dengan protein 

tersebut dinamakan metalotionein (MTN). Hal tersebut yang membuat logam dapat 

terakumulasi di dalam tubuh kerang (Martuti et al., 2016). Adriyani & Mahmudiono 

(2009) menyatakan bahwa pada sampel kerang batik dari pasar tradisional Indonesia di 

daerah Pantai Kenjeran terdapat rata-rata kandungan logam Cd sebesar 0,71 mg/kg. 
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1.2.4. Pektin 

Pektin merupakan senyawa kompleks polisakarida yang dapat ditemukan di dalam 

dinding sel primer pada buah dan sayuran. Asam D-galakturonat yang dihubungkan 

oleh ikatan glikosidik 1,4 merupakan penyusun utama dari polimer pektin (Rompas et 

al., 2016). Selain itu pektin juga mengandung senyawa asam asetat, asam fenolat dan 

komponen methanol yang tergolong komponen non gula (Kurniasari et al., 2012). 

Pektin itu sendiri merupakan koloid yang bersifat reversible karena dapat dilarutkan 

dalam air, dikeringkan, diendapkan dan kemudian dilarutkan kembali tanpa terjadinya 

perubahan sifat fisik (Perina et al., 2007). Dalam dunia pangan pektin digunakan 

sebagai bahan pembuatan jeli dan juga pengental. Di luar industri pangan pektin 

digunakan juga untuk kosmetik dan farmasi. Pektin dapat ditemukan dalam sayur dan 

buah-buahan. Pektin sering digunakan sebagai obat untuk orang yang mengalami 

keracunan logam berat. Hal tersebut terjadi karena pektin diketahui dapat menjadi 

alternatif bioadsorben yang dapat menyerap logam (Kurniasari et al., 2012). 

 

Pektin bila dilihat dari derajat esterifikasinya (DE) dapat dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu high methoxyl pectin (HMP) dan low methoxyl pectin (LMP). Derajat esterifikasi 

itu sendiri merupakan presentase dari gugus karboksil yang didapat dari proses 

diesterifikasi dengan methanol. High methoxyl pectin (HMP) adalah jenis pektin dengan 

gugus karboksil yang termetilasi lebih dari 50% sedangkan low methoxyl pectin (LMP) 

adalah jenis pektin dengan gugus karboksil yang termetilasi kurang dari 50% 

(Kurniasari et al., 2012). 

 

Pektin dengan jenis LMP merupakan pektin yang dapat digunakan untuk menyerap 

logam. Pektin jenis ini memiliki kadar metoksil yang rendah sehingga memiliki sifat 

pembentukan gel yang rendah pula. Gel dengan konsentrasi padatan terlarut dalam 

jumlah besar akan membuat gel yang terbentuk akan mudah larut dalam air. Dengan 

sedikitnya gel yang terbentuk membuat pektin LMP dapat berikatan dengan logam 

(Guichard, 1991). Secara kimiawi pektin akan membentuk kantung dan berikatan 

dengan kation dari senyawa logam. Kemampuan dari pektin untuk mengikat logam 

sangat dipengaruhi oleh derajat esterifikasinya (Kupchik et al., 2006). Proses ekstraksi 

dilakukan dengan cara mengendapkan filtrat menggunakan etanol 96%  kemudian 
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dicuci sehingga didapatkan pektin yang terbebas dari senyawa kontaminan seperti gula 

dan asam (Mata et al., 2009). 

 

1.2.5. Jeruk Keprok (Citrus nobilis lour) 

Jeruk keprok merupakan jenis buah yang tergolong dalam kingdom plantae dan masuk 

di dalam kelas Dicothyledonae. Jeruk keprok ini merupakan jenis jeruk yang dapat 

ditemukan di Indonesia dan merupakan kategori komoditas unggulan (Seran & Kune, 

2016). Menurut Harliana et al., (2012) jeruk keprok sangat bermanfaat untuk kesehatan 

manusia karena mengandung vitamin A dan juga vitamin C. Selain itu kita juga dapat 

menemukan senyawa – senyawa seperti senyawa pektin, asam folat senyawa flavonoid 

dan juga kalsium. 

 

Menurut penelitian Setiawan (2016) dikatakan bahwa pada ampas buah jeruk keprok 

terdapat kandungan senyawa pektin. Pada penelitian tersebut dengan menggunakan 

metode oven 550C selama 10 jam didapatkan rata rata rendemen pektin sebesar 41,15% 

(berat kering). Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa waktu kontak optimum 

antara pektin ampas jeruk keprok dengan logam dalam proses in vitro adalah 90 menit.  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Mengetahui efektivitas pektin dari ampas jeruk keprok terhadap penyerapan logam Cd 

pada kerang batik goreng secara in vitro. 

 

 

 

 


