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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG  

Amusium pleuronectes atau kerang simping adalah salah satu biota yang dijumpai di 

perairan laut terlindung seperti di pantai utara Jawa Timur dan pantai utara Jawa Tengah.  

Kerang simping banyak diminati oleh masyarakat sekitar karena rasanya yang gurih dan 

enak. Selain rasanya gurih dan enak, kerang simping juga memiliki kandungan gizi 

yang cukup tinggi serta memiliki potensi yang besar untuk diolah. Menurut Yudiati 

(2002), kandungan gizi pada otot dan gonad kerang simping yaitu otot (protein 72,4%, 

karbohidrat 12,1%, dan lemak 6,1%) dan gonad (protein 61,6%, karbohidrat 19,5%, dan 

lemak 10,8%). Mutunproduk kerang ini sangat dipengaruhi oleh perairan dimana kerang 

tersebut ditangkap karena kerang simping memiliki sifat filter feeder dan sessile. 

Perairan Indonesia pada umumnya banyak terdapat sampah dan pembuangan limbah 

pabrik. Oleh karena itu, kerang yang memiliki sifat filter feeder, mudah menyerap 

semua nutrient yang ada di lingkungan tercemar termasuk logam berat dari limbah 

pabrik.  

 

Menurut Azhar et al. (2012), kandungan logam Cd di pantai utara Jawa Tengah pada 

kerang berkisar 0,5 mg/kg hingga 3 mg/kg. Hal ini menunjukkan bahwa pantai utara 

Jawa Tengah memiliki tingkat kontaminasi logam berat yang cukup besar. Penyebab 

utama logam berat menjadi bahan pencemar berbahaya dikarenakan logam berat tidak 

dapat dihancurkan oleh organisme yang hidup dalam perairan. Menurut Amriani et al. 

(2011) semakin tinggi kandungan logam dalam perairan akan semakin tinggi pula 

kandungan logam yang terakumulasi di dalam tubuh organisme yang hidup di dalamnya. 

Perbedaan tinggi rendahnya konsentrasi logam Cd di beberapa lokasi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain jenis biota, lama pemaparan, salinitas, suhu, dan pH.  

 

Limbah yang mengandung logam berat adalah masalah lingkungan yang menjadi 

perhatian banyak pihak, terutama bagi industri-industri yang berada di tanah air. 

Masalah limbah logam berat sangat serius perlu diperhatikan mengingat dampak yang 

ditimbulkannya begitu nyata bagi kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Logam 

berat dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi manusia (Rachmawati, 2013). Oleh 
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karena tingginya minat masyarakat untuk mengkonsumsi makanan seafood seperti 

kerang simping, perlu dipikirkan bagaimana mereduksi logam berat dalam kerang 

simping sehingga kerang yang dikonsumsi tetap dalam batas aman. 

 

Salah satu cara untuk mengurangi akumulasi logam berat dalam tubuh dengan 

menggunakan bahan pektin. Pektin termasuk dalam chelating agent atau senyawa 

pengkelat karena kemampuannya mengikat logam. Mekanisme biosorpsi logam berat 

disebabkan adanya pertukarannion dan pembentukan kompleks ionnlogam dan ion 

kalsium yang berikatan pada gugus karboksil gel pektin. Selama proses penyerapan, ion 

logam berat akan menggantikan kalsium pada gel, sehingga akan terbentuk ikatan 

kompleks pektin dan ion logam berat (Mata et al., 2009). Salah satu tumbuhan yang 

banyak mengandung pektin yaitu buah jeruk keprok. Pada limbah buah jeruk yang 

berupa ampas jeruk dapat diekstrak pektinnya. Akumulasi logam berat dalam tubuh 

perlu diminimalkan untuk mencegah adanya gangguan kesehatan. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan Setiawan (2016), pektin ampas jeruk keprok efektif 

dalam mengikat logam berat dengan perlakuan pengovenan selama 10 jam dan waktu 

kontak 30 menit. Persentase penyerapan logam berat Cd oleh pektin jeruk keprok yaitu 

82,916% ± 1,825.  

 

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian efektivitas pektin dalam mengikat 

senyawa logam berat Cd pada kerang simping (Amusium pleuronectes) 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 simping setelah pengolahan.  

 

1.2. TINJAUAN PUSTAKA  

1.2.1.  Kerang Simping (Amusium pleuronectes) 

Kerang simping jenis Amusium pleuronectes yang sering disebut kerang kapak atau 

dengan nama internasional Asian Moon Scallop adalah salah satu jenis kerang yang 

memiliki nilai ekonomi tinggi dalam perdagangan (Ernawati, 2011). Kerang simping 

(Amusium pleuronectes) memiliki klasifikasi sebagai berikut:  

Kingdom : Animalia  
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Phylum : Mollusca  

Class  : Bivalvia 

Subclass  : Pteriomorphia  

Ordo   : Ostreoida  

Family  : Pectinidae  

Genus   : Amusium  

Species  : Amusium pleuronectes 

 

 

Gambar 1. Morfologi kerang simping (Allan, 1962). 

 

Kerang simping hidup di daerah sublitoral kedalaman antara 10-80 m, dengan dasar 

perairan pasir lumpur. Kerang simping banyak ditemukan di perairan laut Indonesia. 

Indonesia merupakan negara terbesar penghasil Amusium plueronectes (Ernawati, 2011). 

Simping menurut Ernawati (2011) adalah mempunyai bentuk pipih, sedikit cembung 

pada bagian tengah cangkang, terdiri atas dua cangkang yang sama besar. Tidak seperti 

famili Pectinidae lainnya, kerang simping memiliki cangkang yang sama besar dan 

simetris. Cangkang bagian atas berwarna pink kecoklatan dan bagian bawah berwarna 

putih. Permukaan luar cangkang halus dan licin. Permukaan dalam terdapat gerigi 

berbentuk radial yang memanjang di tepi cangkangnya. Menurut Azhar et al. (2012), 

Amusium pleuronectes mempunyai sepasang insang yang berfungsi sebagai filter feeder 

dan terdapat kaki pada bagian umbo. Makanan disaring melalui silia dan insang dengan 

jenis makanan terdiri atas aneka plankton dan endapan detritus yang berukuran kurang 

dari satu mikron. Dalam proses menghisap makanan tersebut, logam berat, virus, bakteri 

dapat terhisap dan terakumulasi dalam tubuh kerang. 
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1.2.2.  Logam Berat Cd  

Kadmium merupakan logam yang berwarna putih perak, lunak, tidak larut dalam basa, 

mengkilap dan mudah bereaksi. Cd pada umumnya terdapat dalam bentuk kombinasi 

dengan klor (Cd klorida) atau belerang (Cd sulfit). Cd membentuk Cd
2-

 yang bersifat 

tidak stabil. Cd memiliki nomor atom 48, berat atom 112,411, titik leleh 321°C, titik 

didih 767°C dan memiliki masa jenis 8,65 g/cm3. Logam Cd memiliki warna keperakan 

seperti aluminium, tahan terhadap panas dan tahan terhadap korosi. Logam Cd dalam 

industri digunakan sebagai bahan dalam pembuatan baterai, pigmen, pelapisan logam 

dan plastik. Logam berat Cd dan senyawanya bersifat karsinogenik dan bersifat racun 

(Istarani & Pandebesie, 2014). Sumber logam berat Cd di perairan berasal dari endapan 

sampah, pupuk fosfat, dan campuran seng (0,2% Cd sebagai bahan impurity). Industri 

tekstil merupakan salah satu sumber pencemar logam Cd dengan proses pewarnaan dan 

pencelupan yang dibuang ke laut atau perairan tanpa adanya pengolahan khusus terlebih 

dahulu. Selain itu, logam Cd di perairan juga berasal dari tumpahan solar dari perahu 

nelayan (Azhar et al., 2012). Menurut Atafar et al. (2010) aktivitas manusia, kegiatan 

industri, serta pertanian menyebabkan adanya peningkatan jumlah buangan polutan 

yang merupakan ancaman bagi lingkungan diantaranya pencemaran logam berat Cd. 

Kandungan logam berat yang terakumulasi dalam sediemen dan air dapat masuk ke 

dalam sistem rantai makanan serta mempengaruhi kehidupan organisme. (Emilia, 2013).  

 

Logam berat Cd memiliki dampak secara langsung pada organisme, selain itu dapat 

terakumulasi dalam tubuh makhluk hidup melalui tingkatan rantai makanan sampai 

tingkat tropik tertinggi seperti manusia. Apabila logam berat Cd dan terpapar 

terakumulasi dalam tubuh manusia dalam jangka waktu yang lama, hal ini dapat 

berdampak negatif terhadap kesehatannya (Emilia, 2013). Berdasarkan penelitian 

pendahuluan, kerang simping mengandung logam berat kadmium (Cd) 2,01 ppm. 

Sedangkan persyaratan yang ditentukan oleh SNI tentang kandungan logam berat pada 

spesies kerang-kerangan untuk logam berat Cd maksimal 1 ppm. Persyaratan SNI 

tentang mutu pangan dan keamanan kerang, menentukan bahwa untuk batas logam berat 

yang terdapat pada kerang tidak boleh lebih dari 1 ppm.  Apabila Logam Cd masuk ke 

dalam tubuh, maka logam akan mengendap dan berakumulasi dalam waktu tertentu. 

Akibatnya akan menyebabkan kerusakan, tidak hanya pada tulang dan ginjal tetapi juga 
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testis, jantung, otak, hati, dan sistem darah. Logam Cd juga dapat mengakibatkan 

gangguan psikologi dikarenakan kemiripan sifat kimianya dengan seng (Indirawati, 

2017). 

 

1.2.3. Pektin 

Pektin merupakan salah satu senyawa yang terdapat pada lamella tengah dinding sel 

tumbuhan yang merupakan polimer dari D-3 galakturonat yang dihubungkan oleh ikatan 

1,4 glikosidik. Pektin selama ini banyak dimanfaatkan dalam industri makanan sebagai 

bahan pembentuk gel, farmasi dan kosmetik, namun jika melihat kandungan gugus aktif 

yang terkandung, maka pektin dapat digunakan sebagai salah satu sumber biosorben 

(Ina et al., 2013). 

 

Pada pektin terdapat kandungan gugus fungsional seperti hidroksil, karboksil, dan 

metoksil. Gugus fungsional dalam pektin memiliki peran dalam proses adsorpsi logam 

berat. Pengikatan logam berat oleh pektin terjadi ketika gugus karboksilat dan hidroksil 

memiliki pasangan elektronnbebas sehingga kation logam akan tertarik dan berikatan 

membentuk suatu ikatan kompleks pektin dan logam (Eliaz et al., 2007). Pektin sebagai 

senyawa pengkelat mampu mengikat logam berat dalam tubuh. Penelitian Eliaz et al. 

(2007) menggunakan modified citrus pectin (MCP) sebagai suplemen untuk 

meminimalkan kandungan logam berat dalam tubuh. MCP terbuat dari bagian dalam 

kulit buah jeruk yang berwarna putih. Pektin jeruk merupakan polisakarida kompleks 

yang diperoleh dari bagian dalam kulit dan tergolong dalam serat larut. MCP tersusun 

dari pektin jeruk yang telah dipecah menjadi rantai yang lebih pendek dan struktur sisi 

rantai yang telah direduksi menggunakan enzimatis dan modifikasi pH. MCP memiliki 

kemampuan sebagai chelatingnagent untuk berikatan dengan logam berat beracun dan 

mengeluarkannya tanpa mengganggu mineral esensial dalam tubuh. Pengkelatan 

merupakan proses pengikatannlogam dengan melakukan penambahan senyawa 

pengkelat. Senyawa pengkelat memiliki kemampuan untuk mengikat logam sehingga 

terbentuk kompleks logam senyawa pengkelat. Penggunaan pektin untuk mengikat 

logam berat masih banyak diaplikasikan dalam bentuknsuplemen, sehingga diperlukan 

alternatif lain salah satunya yaitu pengaplikasian pektin pada makanan. 
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1.2.4.  Jeruk Keprok (Citrus nobilis Lour) 

Phylum   : Spermatophyta  

Class    : Angiospermae  

Subclass  : Dicotyledoneae  

Ordo    : Geraniales  

Family   : Rutaceae  

Genus    : Citrus 

Species   : Citrus nobilis lour  

(Hutapea, 1993). 

 

Gambar 2. Jeruk keprok 

 

Tanaman jeruk keprok mempunyai tinggi 2-8 m dengan tangkai daun yang bersayap 

sangat sempit, dan panjang 0,5-1,5 cm. Daun tanaman jeruk keprok memiliki bentuk 

bulat telur memanjang atau bentuk lanset dengan ujung tumpul dan tepi bergerigi serta 

memiliki panjang 3,5-8 cm. Bunga pada tanaman ini memiliki diameter 1,5-2,5 cm. 

Daun mahkota berwarna putih, bentuk buah seperti bola tertekan, panjang 4-7 cm, 

diameter 5-8 cm, tebal kulit 0,2-0,3 cm, dan daging buah berwarna oranye (Hermanto, 

2013).  

 

Manfaat jeruk keprok bagi tubuh antara lain untuk pertahanan tubuh, memerangi infeksi 

virus, antikanker, dan menurunkan kadar kolesterol. Selain mengandung vitamin C dan 

flavonoid, jeruk juga mengandung cukup banyak pektin, kalsium, dan asam folat. 

Vitamin C dan flavonoid pada jeruk berperan sebagai antioksidan untuk meningkatkan 

kesehatan tubuh dan mencegah proses penuaan. Adapun kandungan pektinnya berfungsi 

untuk menurunkan kolesterol (Ina et al., 2013). 
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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 simping (Amusium pleuronectes) setelah 

penggorengan dengan metode kontak in-vitro.  


