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3. HASIL PENGAMATAN 

3.1. Penelitian Pendahuluan  

Pada penelitian pendahuluan digunakan metode perendaman kerang simping dalam 

larutan logam Cd sebesar 10 ppm. Perendaman tersebut dilakukan dalam 3 tingkatan 

waktu yang berbeda, yaitu selama 10 menit, 20 menit, dan 30 menit. Perbedaan waktu 

kontak ini digunakan untuk mempersempit rentang waktu kontak yang selanjutnya 

digunakan pada penelitian utama. 

 

3.1.1. Konsentrasi Hasil Paparan Logam Cd dalam Kerang Simping pada Tiga 

Waktu Kontak yang Berbeda  

Konsentrasi logam Cd yang didapat dengan perendaman kerang simping dalam larutan 

logam Cd 10 ppm pada waktu yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Konsentrasi Hasil Paparan Logam Cd dalam kerang simping pada Tiga Waktu 

Kontak yang Berbeda 

Waktu Kontak (Menit) Konsentrasi Cd Larutan 

Sampel AAS (µg/ml) 

Konsentrasi Cd dalam 

Sampel Kerang (µg/g,bk) 

10 2,37 ± 0,49 27,64 ± 13,65 

20 2,85 ± 0,25 28,33 ± 1,92 

30 4,17 ± 0.15 38,91 ± 10,29 
N = 3 sampel 

Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat perbedaan waktu kontak dengan jumlah yang sama 

menghasilkan konsentrasi Cd yang berbeda. Konsentrasi Cd larutan sampel AAS yang 

paling rendah yaitu pada waktu kontak 10 menit sebesar 2,37 ± 0,49 µg/ml, sedangkan 

konsentrasi Cd larutan sampel AAS paling tinggi sebesar 4,17 ± 0.15 µg/ml pada waktu 

kontak 30 menit. Pada konsentrasi Cd dalam sampel kerang yang paling rendah yaitu 

pada waktu kontak 10 menit sebesar 27,64 ± 13,65 µg/g, sedangkan konsentrasi Cd 

dalam sampel kerang paling tinggi sebesar 38,91 ± 10,29 µg/g pada waktu kontak 30 

menit. Pada penelitian ini ditemukan bahwa semakin lama waktu perendaman semakin 

besar konsentrasi Cd pada sampel. 
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3.1.2. Konsentrasi Logam Pengotor pada Bahan 

Hasil pengukuran kadar konsentrasi logam pengotor pada bahan dan larutan yang 

digunakan selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Konsentrasi Logam Pengotor pada Bahan 

Bahan Pengotor Konsentrasi Logam Cd 

(ppm) 

Minyak “Bimoli” TT 

Aquades TT 

Larutan buffer TT 

Air rebusan TT 

Pektin ampas jeruk keprok TT 

Pektin komersial TT 
Keterangan:  

TT : Tidak terdeteksi (lebih rendah dari standar yang ditentukan) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa minyak, aquades, larutan buffer, air rebusan, 

pektin ampas jeruk keprok, dan pektin komersial memiliki konsentrasi logam Cd yang 

sangat kecil. Kadar logam pengotor ini digunakan sebagai faktor koreksi pada 

pengukuran kadar logam berat. 

 

3.2. Penelitian Utama   

3.2.1. Perbandingan Konsentrasi Logam Cd dalam Kerang Simping Setelah 

Paparan dan Perlakuan Pengolahan 

Hasil penelitian konsentrasi logam Cd dalam kerang simping setelah paparan dan 

perlakuan pengolahan dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Konsentrasi Logam Cd dalam Kerang Simping pada Berbagai Perlakuan 

Pengolahan 

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

Sebelum Proses 

Paparan Cd* 

Mentah 0,63 ± 0,12 

Setelah Proses 

Paparan Cd* 

Mentah 2,83 ± 0,48
a 

Goreng 2,40 ± 0,43
ab 

Rebus 2,07 ± 0,39
b 

N = 4 sampel 

Keterangan:  

- Paparan dengan larutan logam Cd 

- Analisa statistik menggunakan One Way Anova dilanjutkan dengan Uji Post Hoc (Uji Wilayah 

Ganda Duncan). Abjad berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya beda nyata dengan 

tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05). Abjad yang sama pada kolom yang berbeda tidak 

menunjukkan adanya keterkaitan. 
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Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jenis perlakuan yang berbeda menghasilkan 

konsentrasi logam yang berbeda. Nilai konsentrasi logam Cd paling tinggi adalah pada 

perlakuan kerang simping mentah setelah paparan sebesar 2,83 ± 0,48 µg/g. Nilai 

konsentrasi logam Cd paling rendah setelah paparan adalah pada perlakuan kerang 

simping rebus yaitu sebesar 2,07 ± 0,39 µg/g, sedangkan nilai konsentrasi logam Cd 

paling rendah sebelum paparan yaitu sebesar 0,63 ± 0,12 µg/g pada perlakuan kerang 

simping mentah. 

 

3.2.2. Perbandingan Kandungan Logam Cd dalam Kerang Simping Setelah 

Paparan dan Perlakuan Pengolahan 

Perbandingan kandungan logam Cd dalam kerang simping setelah paparan dan 

perlakuan dapat dilihat pada Gambar 15. 

 

 

Keterangan : Berat kerang simping diasumsikan = 0,60 µg 

Gambar 15. Perbandingan Kandungan Logam Cd dalam Kerang Simping 

 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jenis perlakuan yang berbeda menghasilkan 

kandungan logam yang berbeda. Nilai kandungan logam Cd dalam kerang simping 

paling tinggi adalah pada perlakuan kerang simping mentah yaitu sebesar 1,71 µg, 

sedangkan nilai kandungan logam terendah sebesar 1,25 µg pada kerang simping rebus. 
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3.2.3. Pengikatan Logam Cd pada Kerang Simping Goreng 

Hasil penyerapan logam Cd oleh pektin ampas jeruk keprok dan pektin komersial 

melalui sistem in-vitro dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Pengikatan Logam Cd pada Kerang Simping Goreng oleh Pektin Ampas Jeruk 

Keprok dan Pektin Komersial 

Jenis 

Perlakuan 

Jenis Pektin Distribusi Kadmium (%) 

  Fase Tidak 

Terlarut 

(Insoluble) 

Fase Terlarut 

(Soluble) 

Recovery Total 

Kerang 

Simping 

Goreng 

Pektin Ampas 

Jeruk Keprok 

51,02 ± 0,020 40,63 ± 0,017 91,66 ± 0,021 

Pektin 

Komersial 

41,08 ± 0,016 34,98 ± 0,014 76,05 ± 0,021 

N = 4 sampel 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa perbedaan jenis pektin menghasilkan penyerapan 

yang berbeda. Pada pektin ampas jeruk keprok memiliki nilai recovery yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pektin komersial. Pada fase insoluble dan soluble pektin ampas 

jeruk keprok juga lebih tinggi dibandingkan dengan pektin komersial. Fase insoluble 

memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan fase soluble pada kedua jenis pektin. 
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3.2.4. Distribusi Relatif Cd dalam Kerang Simping Goreng pada Aplikasi Dua 

Jenis Pektin 

Distribusi relatif logam Cd dalam kerang simping goreng pada aplikasi pektin ampas 

jeruk keprok dan pektin komersial dapat dilihat pada Gambar 15. 

 

 

Gambar 16. Distribusi Relatif Cd dalam Kerang Simping 

 

Pada gambar diatas menunjukkan kerang simping goreng dengan menggunakan pektin 

ampas jeruk keprok dan pektin komersial memiliki presentase distribusi Cd yang lebih 

tinggi pada fase insoluble dibandingkan dengan fase soluble. Pada fase insoluble dengan 

menggunakan pektin ampas jeruk keprok menghasilkan sebesar 55,7%, sedangkan 

dengan pektin komersial menghasilkan 54%. Pada fase soluble dengan menggunakan 

pektin ampas jeruk keprok menghasilkan sebesar 44,3%, sedangkan dengan pektin 

komersial menghasilkan 46%. Pada pektin ampas jeruk keprok memiliki nilai insoluble 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan pektin komersial, sedangkan fase soluble pektin 

komersial menghasilkan  nilai yang lebih tinggi dibanding pektin ampas jeruk keprok. 

 

 

 

 


