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4. PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini digunakan kerang simping dan pektin ampas jeruk keprok sebagai 

bahan utama. Kerang simping disukai oleh masyarakat sekitar karena rasanya yang enak 

dan gurih. Namun karena kerang simping bersifat filter feeder dan sessile maka mutu 

produk kerang ini sangat dipengaruhi oleh perairan dimana kerang tersebut ditangkap. 

Berdasarkan data penelitian pendahuluan yang telah dilakukan, kerang simping di Pasar 

Kobong mengandung berbagai logam antara lain Pb, Cu, dan Cd. Logam Cd dalam 

kerang simping pada penelitian pendahuluan yaitu sebesar 2,01 ppm. Hal ini 

menunjukkan tingginya logam Cd yang melebihi persyaratan yang ditentukan oleh SNI 

yaitu maksimal 1 ppm. Penyebab utama logam berat menjadi bahan pencemar 

berbahaya dikarenakan logam tidak dapat dihancurkan oleh organisme yang hidup 

dalam perairan.  

 

Dalam keadaan terlarut, polutan dapat diambil dan diserap oleh organisme dan akan 

mengalaminproses biokonsentrasi. Faktornbiokonsentrasi dipengaruhi olehnbanyak hal, 

misalnya faktornkonsentrasinlogamnberatndipengaruhinoleh jenis organisme, lama 

pemaparan, jenis logam berat, serta kondisi lingkungan perairan sepertinsuhu,npH, 

dannsalinitas (Sari et al., 2017). Tingkat bioakumulasi logam berat dalam organisme air 

tergantung pada kemampuan organisme untuk mencerna logam konsentrasi logam 

seperti di perairan, dalam sedimen tanah serta kebiasaan makan organisme. Kemampuan 

kerang mengakumulasi Cd juga disebabkan karena adanya enzim yang terdapat dalam 

jaringan lunak kerang yaitu enzim metallothionin. Metallothionin pertama kali 

ditemukan pada tahun 1957 sebagai protein yang mengandung banyak sulfur dan 

mengikat cadmium (Cd) dari ginjal kuda (Surati, 2013) yang mana enzim ini juga dapat 

ditemukan pada kerang. 

 

Dengan tingginya logam pada kerang maka diperlukan chelating agents yang aman dan 

tidak memiliki efek samping, salah satunya adalah menggunakan pektin yang dapat 

diperoleh dari jeruk. Pada penelitian ini digunakan ampas jeruk keprok sebagai pektin. 

Ampas jeruk merupakan bagian dari buah jeruk yang termasuk sebagai waste, namun 

sebenarnya kaya akan kandungan pektin (Hariyati, 2006). 
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4.1. Penentuan Waktu Paparan Logam Pada Kerang Simping 

Pada penelitian pendahuluan dilakukan dengan penambahan larutan standar dengan 

jumlah tertentu pada larutan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan metode 

paparan logam untuk meningkatkan nilai logam yang ada di dalam kerang dengan cara 

perendaman 10, 20, dan 30 menit. Pada penelitian pendahuluan didapat bahwa nilai 

kandungan logam pada menit ke-10 merupakan nilai paling rendah, sedangkan nilai 

kandungan logam pada menit ke-30 merupakan nilai paling tinggi. Menurut Supriadi 

(2016) kandungan logam pada kerang disebabkan oleh lamanya paparan logam dalam 

perendaman. Selain itu juga tergantung pada kemampuan organisme untuk mencerna 

logam. Sehingga pada menit ke-30 dihasilkan nilai paling tinggi. Murtini et al. (2008) 

juga berpendapat, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya toksisitas logam 

dalam air terhadap mahluk hidup di dalamnya, salah satunya yaitu bentuk ikatan kimia 

dari logam yang terlarut. 

 

4.2. Proses Pengolahan pada Kerang Simping 

Menurut Panjaitan (2018), proses pemasakan biasanya melibatkan pengolahan dengan 

suhu tinggi (proses termal) seperti digoreng, dibakar, direbus dan dikukus merupakan 

salah satu metode terpenting yang digunakan dalam pengolahan makanan karena 

memiliki efek yang diinginkan pada kualitas makanan (matang, pembentukan flavor 

tertentu), memiliki efek pengawetan, memperbaiki ketersediaan beberapa zat gizi dan 

kontrol kondisi pengolahan yang relatif sederhana. Menurut Rainbow (1995) proses 

pemanasan juga dapat mengurangi logam berat yang ada pada kerang karena saat 

pemanasan cangkang kerang akan terbuka mengeluarkan lendir yang berfungsi untuk 

mengantisipasi perubahan lingkungan sekitar. Lendir ini diperkirakan mengandung 

logam berat dalam bentuk garam (CdCl2) atau juga berikatan dengan protein. Logam 

dalam bentuk garam tersebut akan larut dalam air karena sifatnya mudah larut (Rainbow, 

1995). 

 

Hasil analisis konsentrasi logam (Tabel 3) menunjukkan bahwa setiap perlakuan 

memiliki hasil kandungan logam yang berbeda. Pada kerang mentah kandungan logam 

yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan kerang rebus maupun goreng. Pada proses 

penggorengan maupun perebusan, kandungan logam Cd lebih rendah. Hal ini 
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dikarenakan proses pemanasan dapat menyebabkan perubahan dalam jaringan yang 

berikatan dengan protein. Protein yang terkena suhu tinggi akan mengalami denaturasi 

yang mengakibatkan protein kehilangan sifat fungsionalnya dan mudah luruh ke dalam 

media perebusan maupun penggorengan (Murtini et al., 2008). Pada penelitian Surati et 

al. (2013) menunjukkan bahwa proses pengolahan goreng dan rebus dapat menurunkan 

kandungan logam dalam kerang. Proses pengolahan dengan perebusan lebih efektif 

menurunkan kandungan logam pada kerang. Berdasarkan penelitian Muhammad (2013) 

proses perebusan menyebabkan penurunan protein kasar (crude protein) sebesar 0,15% 

(bk) dari 74,24% menjadi 74,35% (bk). Kandungannprotein larut air dan protein larut 

garam pada kerang simping menurun setelah proses perebusan lebih dari 40% (bk). 

Penggunaan media air untuk perebusan diduga menyebabkan penurunan protein larut air 

lebih besar dari protein larut garam. Air hasil perebusan kerang simping banyak 

mengandung protein terlarut terutama taurina, glisina, arginina dan beberapa logam 

berat akibat luruh protein ke dalam air. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian pada Tabel 

3 bahwa setelah pengolahan konsentrasi logam menurun dibandingkan dengan kerang 

mentah. 

 

Faktor pengolahan dapat menurunkan kadar protein. Menurut Utami et al. (2016) 

pengolahan bahan pangan berprotein yang tidak dikontrol dengan baik dapat 

menyebabkan terjadinya penurunan nilai gizinya. Proses pengolahan dengan suhu tinggi 

yang paling banyak dilakukan adalah pemasakan, strerilisasi, dan pengeringan. 

Sebaliknya semakin rendah suhu pemanasan yang digunakan maka kadar protein pada 

kerang semakin tinggi. Kadar protein mengalami penurunan karena proses pengolahan 

dengan suhu tinggi. Salamah (2012) menjelaskan bahwa proses pengolahan dapat 

menurunkan kadar protein, hal ini disebabkan pada saat proses pengolahan dengan 

menggunakan suhu tinggi mengakibatkan protein terdenaturasi. Pada saat pemanasan, 

protein larut air terlepas dari daging karena larut dengan air dan ikut keluar terbawa oleh 

uap air sehingga kandungannya dalam daging kerang akan menurun. Kelarutan protein 

tergantung dari suhu, semakin tinggi suhu maka semakin banyak pula protein yang 

terdenaturasi. 
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Salamah (2012) menyatakan bahwa pengolahan daging kerang dengan menggunakan 

suhu tinggi menyebabkan proses denaturasi protein sehingga terjadi koagulasi dan 

menurunkan solubilitas atau daya kemampuan larutnya. Proses pemanasan dapat 

menurunkan konsentrasi logam Cd diduga karena Cd dan protein membentuk ikatan 

metalloenzim. Menurut Murtini et al. (2008), metalloenzim merupakan sub kelas dari 

metalloprotein, yang proteinnya berikatan kuat dengan ion logam sehingga mempunyai 

ikatan yang kuat dan stabil. Hal ini dikarenakan ion logam menjadi bagian dari struktur 

protein.  

 

4.3. Simulasi Pengikatan Logam oleh Pektin pada Sampel Kerang Simping secara 

Sistem In-Vitro 

Salah satu bahan pencemar di lingkungan perairan adalah logam berat. Berbagai usaha 

dilakukan untuk menetralisir pencemaran lingkungan akibat dari logam berat, seperti 

pemanfaatan berbagai produk biomaterial sebagai bahan penyerap logam. Biomaterial 

yang dapat digunakan sebagai penyerap logam adalah pektin. Pektin banyak terdapat 

pada buah-buahan seperti jeruk, durian, pisang, coklat, dan buah lainnya. Pada 

penelitian ini buah yang dimanfaatkan sebagai penyerap logam adalah jeruk keprok. 

Buah jeruk keprok ini dipilih yang memiliki tingkat kematangan rendah. Buah yang 

belum sepenuhnya matang memiliki pektin yang lebih banyak. Hal ini terjadi karena 

seiring dengan matangnya buah, lamella akan mengalami perubahan struktur menjadi 

lebih lunak karena adanya gangguan pada pektin yang menyusun struktur tersebut 

(Hariyati, 2006).  

 

Proses ekstraksi pektin dioven selama 10 jam pada suhu 55
o
C. Serbuk hasil ekstraksi 

pektin yang diperoleh digunakan untuk melakukan pengujian terhadap kemampuan 

penyerapan logam berat Cd. Pektin yang telah bercampur serbuk kerang berwarna keruh 

yang disebabkan terjadinya pembentukan senyawa kompleks antara logam Cd dan 

pektin yang bersifat tidak larut dalam air. Larutan ini selanjutnya dipisahkan dengan 

menggunakan sentrifugasi (Ina et al., 2013), sehingga terbentuk dua lapisan yaitu fase 

terlarut (soluble) dan fase tidak terlarut (insoluble). 
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Pengikatan logam Cd oleh pektin ampas jeruk keprok juga dapat dipengaruhi oleh 

tingkat kelarutan antara larutan Cd dan pektin. Menurut Mata (2009), kelarutan atau 

solubility adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu, zat terlarut (solute) untuk larut 

dalam suatu pelarut (solvent). Zat-zat tertentu dapat larut dengan perbandingan apapun 

terhadap suatu pelarut. Larutan jenuh merupakan larutan yang telah mengandung zat 

terlarut dalam jumlah maksimal, sehingga tidak dapat ditambahkan lagi zat terlarut. 

Pada keadaan ini terjadi kesetimbangan antara solute yang larut dengan yang tak larut 

atau kecepatan pelarutan sama dengan kecepatan pengendapan, sehingga pada hasil 

tidak dapat mencapai hasil yang maksimal.  

 

Pengikatan logam oleh pektin karena adanya gugus-gugus yang memiliki pasangan 

elektron bebas terhadap kation logam seperti gugus karboksilat dan hidroksi yang 

terdapat pada polimer pektin, sehingga kation logam dapat tertarik dan berikatan 

membentuk kompleks pektin dan logam (Kurniasari et al., 2012). Gugus karboksilat 

dari pektin mampu bereaksi dengan ion-ion logam berat untuk membentuk senyawa 

kompleks yang tidak larut dalam air dan dapat bereaksi dengan feses. Derajat 

esterifikasi sangat mempengaruhi reaktivitas pektin terhadap ion logam berat. Pektin 

didalam larutan berkumpul dan membentuk kantung-kantung yang dimana kantung 

tersebut dapat membentuk kompleks dengan kation logam (Ina et al., 2013). 

Dibandingkan dengan pektin komersial, pektin ampas jeruk keprok lebih efektif dalam 

menyerap logam berat pada kerang simping seperti pada Gambar 15 bahwa hasil dalam 

fase insoluble maupun soluble lebih tinggi nilai penyerapan logam pada pektin ampas 

jeruk keprok. Menurut Wong et al (2008), kelarutan pektin akan meningkat dengan 

derajat esterifikasi dan turunnya berat molekul. Semakin mudah pektin larut dalam air 

maka akan semakin mudah untuk membentuk gel. Dalam hal ini pektin komersial lebih 

mudah larut dalam air sehingga memiliki derajat esterifikasi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pektin ampas jeruk keprok. Semakin pektin tidak larut air maka 

pektin akan semakin mudah untuk mengikat logam. Hal ini disebabkan pektin akan 

mengikat logam pada derajat esterifikasi yang rendah.  

 

Pada umumnya pektin yang digunakan sebagai biosorben memiliki kadar metoksil yang 

rendah (kurang darin7 %) namun pektin pada limbah pertanian memiliki kadar metoksil 
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yang tinggi, dan kurang baik apabila digunakan untuk menyerap logam, karena pektin 

jenis ini akan membentuk gel pada pH rendah dan dengan adanya padatan terlarut 

dalam jumlah besar. Gel yang terbentuk akan mudah larut dalam air, sehingga praktis 

pektin bermetoksil tinggi tidak dapat digunakan sebagai biosorben logam berat. 

Semakin rendah kadar metoksil pektin maka sifat pembentukan jellinya akan semakin 

berkurang, sehingga jenis pektin yang dapat digunakan sebagai adsorben adalah LMP 

(low methoxyl pectin) (Kurniasari et al., 2012). 

 

Sebelum digunakan secara langsung dalam sistem pencernaan manusia, pektin yang 

diekstrak dari ampas jeruk keprok ini terlebih dahulu diujikan dalam sistem in-vitro. 

Dalam sistem in-vitro ini digunakan buffer yang sesuai dengan cairan dalam sistem 

pencernaan manusia. Penggunaan pektin dalam sistem in-vitro dinilai sangat sesuai, 

karena sifat yang diinginkan dapat dijaga dalam sistem yang mengandung buffer. 

Penambahan buffer ini biasa digunakan oleh industri untuk mengontrol pH atau 

mengatur pektin dalam karakteristik tertentu yang diharapkan selama masa 

penyimpanan. Pektin bersifat stabil pada pH 3,5-4,0 dan akan terdegradasi di luar pH 

tersebut. Pektin juga rentan terhadap temperatur tinggi. Pektin memiliki sifat larut 

dalam air, namun tidak dapat larut pada alkohol dan sebagian besar pelarut organik. 

Apabila terpapar pada kondisi pH dan temperatur yang tidak sesuai, pektin akan 

mengalami de-esterifikasi dan de-polimerisasi (Setiawan, 2016). 

 

Pektin yang diekstrak dari bahan baku ampas jeruk keprok ini efektif dalam menyerap 

logam berat pada kerang simping dalam sistem in-vitro. Berdasarkan hasil penelitian 

yang terdapat pada Gambar 15 memiliki hasil kedua pektin memiliki nilai distribusi Cd 

yang lebih besar pada fase insoluble. Hal ini sesuai dengan penelitian Setiawan (2016) 

semakin tinggi jumlah logam yang terserap dalam fase insoluble, akan menunjukkan 

bahwa pektin memiliki kemampuan penyerap logam berat dengan baik. Hal tersebut 

disebabkan karena fase insoluble terdiri atas pektin yang memiliki gugus karboksil 

bebas yang dapat mengikat logam. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

pektin jeruk lebih efektif untuk mengikat logam Cd dibandingkan dengan pektin 

komersial. 

 


