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ABSTRAK 

 

Pasar Gudang Lelang dan pasar TPI Lempasing merupakan pusat 

penjualan berbagai jenis hasil tangkapan dari laut yang akan 

dikonsumsi oleh masyarakat Lampung. Logam berat merupakan 

bahan pencemar yang berbahaya karena sifat toksik jika terdapat 

dalam jumLah besar dan mempengaruhi sebagai aspek dalam 

perairanm baik secara biologis maupun ekologis. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kandungan logam berat timbal (Pb), 

Cadmium (Cd), dan Tembaga (Cu) pada kerang hijau yang beredar di 

pasar Gudang Lelang dan TPI Lempasing. Sampel kerang hijau 

diambil dari pasar tersebut kemudian dilanjutkan analisis dengan 

metode Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). Hasil penelitian 

menunjukkan kandungan logam berat di Pasar Gudang Lelang untuk 

logam  timbal (Pb) pada pedagang I dengan jumLah 10,48, pedagang 

II 9,20, pedagang III 11,82, logam berat Cadmium (Cd) pada 

pedagang I mendapatkan 0,035, pedagang II 0,025, pedagang III 

0,029, logam berat tembaga (Cu) pada pedagang I  6,59, pedagang II 

3,86, pedagang III 6,09. Pada pasar TPI Lempasing kandungan logam 

Timbal (Pb) pedagang I 9,85, pedagang II 10,38, pedagang III 9,53, 

Cadmium (Cd) pedagang I 0,039, pedagang II 0,030, pedagang III 

0,026, logam berat Tembaga (Cu) dengan hasil pada pedagang I 5,30, 

pedagang II 5,01, pedagang III 6, 12. Hasil kandungan logam berat 

yang dianalisis pada logam Pb dan Cu telah melebihi batas 

kontaminasi sedangkan Cd tidak melebihi batas kontaminasi yang 

ditetapkan SNI 7387 Tahun 2009. 

 

Kata Kunci:  Cadmium (Cd), Kerang Hijau (Perna viridis), logam 

berat timbal (Pb), Tembaga (Cu), SSA. 
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MOTTO 

 

 اَََلٓ اِوَّهُْم هُُم اْلُمْفِسُدْوَن َوٰلِكْه َلَّ يَْشُعُرْونَ 

 

Artinya: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat 

kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. (Q.S. Al-Baqarah:12) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Proposal skripsi ini mengambil judul tentang ―Analisis Kandungan 

Logam Berat (Pb, Cd, Cu) Pada Kerang Hijau yang Beredar di Pasar 

Pesisir Kota Bandar Lampung‖. Agar dapat memperjelas maksud dari 

judul tersebut, maka perlu adanya penegasan judul dengan beberapa 

definisi sebagai berikut: 

1. Logam berat merupakan sumber polutan yang sering 

ditemukan di daerah perairan yang disebabkan oleh limbah 

pertanian, industri, perkebunan, limbah rumah tangga dan 

limbah perkotaan.
1
 

2. Timbal (Pb) merupakan salah satu logam berat yang sangat 

berbahaya bagi kesehatan manusia serta merupakan unsur 

logam berat yang tidak dapat terurai oleh proses alam.
2
 

3. Cu merupakan elemen mikro yang sangat dibutuhkan oleh 

organisme, baik darat maupun perairan, namun dalam jumLah 

yang sedikit.
3
 

4. Cadmium (Cd) merupakan salah satu jenis logam berat yang 

berbahaya karena elemen ini beresiko tinggi terhadap 

pembuluh darah. Cadmium berpengaruh terhadap manusia 

dalam jangka waktu panjang dan dapat terakumulasi pada 

tubuh khususnya hati dan ginjal.
4
 

                                                             
1Tri Mustika Sarjani, ―Akumulasi Logam Cadmium (Cd) Pada Kerang 

Darah (Anadara Ganosa)Di Kawasan Pesisir Kota Langsa Provinsi Aceh,‖ 2017, 40. 
2Reni Ulfa Mariani, Emiyarti, Dan La Ode Muhammad Yasir Haya, 

―Kandungan Logam Berat Pb Pada Sedimen Dan Kerang (Polymesoda Erosa) Di 
Perairan Koeono, Kecamatan Palangga Selatan,  Kabupaten Konawe Selatan,‖ Sapa 

Laut 5, No. 4 (T.T.): 317. 
3Maryuli Dyah Cahyani, Ria Azizah Tn, Dan Bambang Yulianto, ―Studi 

Kandungan Logam Berat Tembaga (Cu) Pada Air, Sedimen, Dan Kerang Darah 
(Anadara Ganosa) Di Perairan Sungai Sayung Dan Sungai Gonjol, Kecamatan 

Sayung, Kabupaten Demak,‖ T.T., 74. 
4A.A.Istri Mirah Dharmadewia Dan I Gusti Agung Gede Wiadnyanab, 

―Analisis Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) Dan Kadmium ( Cd) Pada Kerang 
Hijau (Perna Viridis L.)  Yang Beredar Di Pasar Badung,‖ Jurnal Emasains: Jurnal 

Edukasi Matematika Dan Sains 8, No. 2 (T.T.): 162. 



2 

 
5. Kerang hijau (Perna viridis) merupakan komoditas perikanan 

di perairan yang sangat digemari oleh masyarakat.
5
 

 

B. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman dan terus meningkatnya 

jumlah penduduk menyebabkan semakin meningkatnya aktivitas 

manusia pada berbagai bidang seperti pada bidang industri pertanian 

dan berbagai aktivitas lainnya. Hubungan manusia dengan alam atau 

makhluk yang ada di sekitarnya memiliki beberapa aspek, yaitu 

manusia tidak lepas dari interaksi antar manusia dan lingkungan atau 

alam. Aspek tersebut sangat penting karena manusia adalah makhluk 

sosial.
6
 Tingginya aktivitas manusia yang dilakukan pada berbagai 

bidang juga berbanding lurus dengan banyaknya limbah yang 

dihasilkan termasuk juga limbah logam berat. Limbah limbah tersebut 

apabila masuk ke lingkungan perairan seperti sungai akan bermuara 

ke laut dan mengakibatkan laut menjadi tercemar oleh logam berat 

tingginya kandungan logam berat di dalam ekosistem laut akan 

mengakibatkan dampak negatif bagi makhluk hidup yang ada di 

dalamnya. Dampak negatif yang dihasilkan salah satunya yaitu 

kualitas air laut semakin menurun serta dengan adanya logam berat di 

dalam laut akan sangat berbahaya apabila logam tersebut masuk ke 

dalam rantai makanan dan dikonsumsi oleh hewan laut akan 

mengakibatkan limbah tersebut terakumulasi di dalam tubuh dan dapat 

mengakibatkan kematian pada hewan laut dalam jangka waktu 

tertentu apabila telah melebihi ambang batas toleransi.
7
 Kerusakan 

ekosistem akibat perbuatan manusia juga telah dielaskanndi dalam Al-

Qur`an sudah dijelaskan pada surah QS al-Rum ayat 41: 

                                                             
5Rendy Setiawan Dkk., ―Preferensi Habitat Spesies Kerang Laut (Moluska: 

Bivalvia) Di Ekosistem Intertidal Tanjung Bilik Taman Nasional Baluran: Habitat 
Preference Of Sea Shell Species (Moluska: Bivalvia) In The Intertidal Ecosystem Of 

Tanjung Bilik Baluran National Park,‖ Natural Science: Journal Of Science And 

Technology 8, No. 3 (30 Desember 2019): 166, 

Https://Doi.Org/10.22487/25411969.2019.V8.I3.14601. 
6 Chairul Anwar, Multikulturalisme, Globalisasi, dan Tantangan 

Pendidikan Abad ke-12 (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 33. 
7Tatik Rahmadani, Sri Mulyani Sabang, dan Irwan Said, ―Analisis 

Kandungan Logam Zink (Zn) Dan Timbal (Pb) Dalam Air Laut Pesisir Pantai 
Mamboro Kecamatan Palu Utara,‖ Jurnal Akademika Kimia 4, no. 4 (30 November 

2015): 197–203, http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JAK/article/view/7871. 
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يَْرِجُعىن    ظَهََر اْلفََساُد فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْيِذي الىَّاِس ِليُِذيقَهُْم بَْعَض الَِّذي َعِملُىا لََعلَّهُْم 

       

Artinya: telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 

karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada 

mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 

kembali (ke jalan yang benar). 

     Makna dari QS al-Rum ayat 41 yaitu telah terlihat kebakaran, 

kekeringan, kerusakan, kerugian  yang disebabkan oleh kejahatan dan 

dosa-dosa yang diperbuat manusia. Allah menghendaki untuk 

menghukum manusia di dunia dengan perbuatan-perbuatan mereka 

agar mereka bertaubat dari kemaksiatan. 

     Penjelasan dari ayat diatas tentunya sudah jelas bahwa Allah sudah 

memberikan semuanya untuk mensejahterakan umat manusia. Tugas 

kita menjaga dan merawat atas apa yang sudah diberikannya. Allah 

memberikan kecerdasan, pengetahuan sehingga manusia mampu 

membuat kapal untuk dinaiki, membawa barang, dan untuk berlayar 

mencari hasil laut yang dapat dimakan dan diperjualkan.Maka dari itu 

sangat penting untuk mempertahankan kondisi laut yang asri dari 

pencemaran-pencemaran limbah baik limbah industri maupun limbah 

rumah tangga.Apabila laut tersebut tercemar maka dampak 

pencemarannya yaitu dapat merusak ekosistem laut dan memicu 

adanya kandungan logam berat pada air sehingga mempengaruhi biota 

yang ada di dalamnya. 

 Logam berat merupakan senyawa yang memiliki massa jenis lebih 

besar dari 5g/cm.
3
 Keberadaan logam berat dilingkungan berasal dari 

dua sumber, yaitu sumber pertama dari proses alamiah seperti 

pelapukan kimiawi dan sumber kedua berasal dari hasil aktivitas 

manusia terutama dari hasil limbah buangan industri. Dampak negatif 

yang ditimbulkan dari buangan limbah industri diantaranya dapat 

mengganggu atau membahayakan kehidupan biota di lingkungan 

perairan.Logam berat yang umum ditemukan di perairan laut yaitu 

timbal (Pb), tembaga (Cu), dan cadmium (Cd). Keberadaan logam 

berat diperairan yang berlebihan dapat mengakibatkan keracunan bagi 



4 

 
organisme hidup.

8
Salah satu biota yang rentang menyerap logam berat 

diperairan yaitu mollusca kelas bivalvia. 

 Mollusca merupakan  hewan bertubuh lunak yang dilindungi oleh 

cangkang, namun pada beberapa jenis tidak bercangkang. Salah satu 

kelas yang termasuk ke dalam filum moluska adalah bivalvia. Bivalvia 

(kerang) memiliki ciri khas berupa dua bagian cangkang yang 

simetris. Kedua cangkang tersebut disatukan oleh suatu sendi elastik 

yang disebut ligamen pada permukaan bagian dorsal. Kerang dapat 

ditemukan di perairan laut, payau, dan tawar. Seperti yang dijelaskan 

pada surat al-Faathir ayat 12: 

 

ٌ   َۖوَما يَۡستَِىۡي اۡلبَۡحٰرِن  ٌ  اَُجا َذا ِمۡل ٰٰ ٗ  َو  َرابُ ََ   ٌ اٮِٕغِ ََ   ٌ ٌ  فَُرا َذا َعۡذ ٰٰ ؕ  َوِمۡه ُكلٍّ تَۡاُكلُۡىَن لَۡحًما   

ِٗ َمَىاِخَر لِتَۡبـتَـُغۡىا ِمۡه فَۡضلِٗ وَ  تَۡستَۡخِرُجۡىَن ِحۡليَةً تَۡلبَُسۡىوَهَا ۚ َوتََري اۡلـفُۡلَك فِۡي ُكۡم طَِريًّا وَّ لََعلَـّ

 تَۡشُكُرۡونَ 

 Artinya : Dan tidak sama (antara) dua lautan; yang ini tawar, 

segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari 

(masing-masing lautan) itu kamu dapat memakan daging yang segar 

dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, dan di 

sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut agar kamu 

dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. 

 Kerang dalam ekosistem perairan berperan sebagai pemakan sisa-

sisa organik (deposit feeder) dan pemakan suspense (suspension 

feeder) dalam rangkai makanan. Beberapa jenis Bivalvia misalnya 

kerang hijau (perna viridus) juga berfungsi sebagai bioakumulator 

logam berat di perairan. Selain sebagai bioakumulator, kerang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pangan karena memiliki kandungan 

protein yang tinggi. Oleh karena itu, kerang memiliki manfaat 

ekonomi bagi masyarakat sekitar maupun manfaat ekologi bagi 

ekosistem dan organisme di ekosistem intertidal.  

 Ekosistem intertidal merupakan area pasang surut yang memiliki 

keanekaragaman organisme yang tinggi dan diversitas ekosistem yang 

bervariasi dibandingkan dengan ekosistem laut lainnya. Kerang laut 

banyak ditemukan di ekosistem intertidal. Substrat merupakan 

permukaan atau media tempat makhluk hidup melekat dan tumbuh. 

Setiap tipe substrat memiliki kandungan bahan organik yang berbeda-

                                                             
8Sarjani, ―Akumulasi Logam Cadmium (Cd) Pada Kerang Darah (Anadara 

Ganosa)Di Kawasan Pesisir Kota Langsa Provinsi Aceh,‖ 40. 
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beda, sehingga substrat berpengaruh terhadap preferensi habitat, 

penyebaran dan komposisi spesies hewan seperti kerang laut. Kerang 

merupakan bukti bahwa Allah swt menciptakan segala sesuatu di 

bumi mempunyai manfaat bagi manusia, contohnya yaitu kerang hijau 

(Perna viridis).
9
 

 Kerang hijau (Perna viridis) memiliki potensi terbesar untuk 

dimanfaatkan, karena populasinya cukup besar dan bersifat ramah 

lingkungan.Kerang hijau merupakan kerang yang digemari 

masyarakat dan memiliki nilai ekonomis serta gizi yang cukup tinggi 

untuk dikonsumsi. Kandungan gizi yang terdapat pada kerang hijau 

diantaranya, yaitu 40% air, 21,9% protein, 14,5% lemak, 18,5% 

karbohidrat, dan 4,3% abu. Sehingga menjadikan kerang hijau 

sebanding dengan daging sapi, telur dan daging ayam. 100 g daging 

kerang hijau diketahui mengandung 100 kalori, namun manfaat 

tersebut tidak dapat diambil jika kerang yang dikonsumsi mengandung 

logam berat.
10

 

 Kandungan logam berat pada kerang hijau (Perna viridis) yang 

diambil langsung dari laut tentu berbeda dengan kerang hijau yang 

dibudidayakan. Karena kerang hijau yang diambil dari laut masih 

alami dari alam sehingga kita tidak tahu apa yang dimakan dan 

bagaimana kondisi laut masih bagus atau sudah tercemar. Kerang 

hijau memiliki sifat filter feeder yang mampu mengambil makanannya 

dengan cara menyaring air sehingga mampu menyerap cemaran logam 

berat dilingkungan yang tercemar, maka dari itu secara alami logam 

berat terakumulasi dalam tubuh kerang yang berarti bahwa seluruh 

komponen material baku yang terlarut dan tidak terlarut akan masuk 

ke dalam tubuh kerang hijau. 

 Kerag hijau (Perna viridis) memegang peranan yang sangat 

penting di dalam ekosistem laut, hal tersebut dikarenakan kerang hijau 

merupakan organisme yang mempunyai dalam melakukan filtrasi 

                                                             
9Rendy Setiawan,dkk, ―Preferensi Habitat Spesies Kerang Laut (Moluska: 

Bivalvia) di Ekosistem Intertidal Tanjung Bilik Taman Nasional Baluran,‖ Journal of 

Science and Technology 8 (t.t.): 166. 
10Husnan Azhar, Ita Widowati, Jusup Suprijanto, ―Studi Kandungan Logam 

Berat Pb, Cu, Cd, Cr Pada Kerang Simping (Amusium Pleuronectes), Ait Dan 
Sedimen Di Perairan Wedung, Demak Serta Analisis Maximum Tolerable,‖ Jurnal Of 

Marine Research 1, No. 2 (T.T.): 36. 
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untuk mengurangi pencemaran yang terjadi di dalam lingkungan 

perairan atau yang umum dikenal dengan istilah biofilter. Sebagai 

biofilter kerang hijau juga memiliki kemampuan yang sangat baik 

dalam mengakumulasi logam berat yang terdapat di laut dalam jumlah 

besar. Kerang hijau (Perna viridis) di dalam ekosistem laut juga 

berperan sebagai bioindikator kualitas perairan, hal tersebut 

dikarenakan kerang jenis ini memiliki sifat menetap pada suatu 

wilayah serta didukung dengan kemampuannya dalam mengakumulasi 

logam berat. Sehingga apabila pada suatu ekosistem laut ditemukan 

adanya kerang hijau yang mengandung logam berat dapat dijadikan 

sebagai indikator bahwa lingkungan tersebut telah tercemar oleh 

logam berat.
11

 

 Timbal (Pb), tembaga (Cu), dan Cadmium (Cd) merupakan jenis 

logam berat yang dipilih dalam penelitian ini, hal tersebut dikarenakan 

logam tersebut merupakan jenis logam yang paling banyak mencemari 

ekositem laut.
12

Selain logam berat (Pb, Cu, dan Cd) pada penelitian 

ini juga digunakan kerang hijau (Perna viridis)sampel penelitian. 

Pemilihan kerang hijau sampel penelitia dikarenakan kerang jenis ini 

memiliki kemampuan mengakumulasi logam berat dengan jumlah 

besar pada suatu perairan, selain hal tersebut kerang hijau merupakan 

organisme yang memiliki sifat menetap pada suatu lingkungan dan 

sebagai bioindikator. Dengan menggunakan kerang hijau sebagai 

sampel dalam penelitian maka dapat dijadikan sebagai sebuah 

indikator apakah ekosistem laut di lokasi pengambilan sampel masih 

dalam kategori baik atau telah tercemar.Selain hal tersebut pemiliha 

kerang hijau (Perna viridis) juga dikarenakan kerang jenis ini 

merupakan salah satu komoditas hasil laut yang banyak dikonsumsi 

oleh masyarakat serta banyak diperjual belikan di pasar yang ada di 

                                                             
11Dian Viva Aurora Mayori dkk., ―Kombinasi rumput laut (Eucheuma 

cottonii) dan kerang hijau (Perna viridis) sebagai biofilter logam berat timbal (Pb)   

The combination of seaweed (Eucheuma cottonii) and green mussels (Perna viridis) as 

a heavy metal lead biofilter (Pb),‖ DEPIK  Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan 

Perikanan 9, no. 2 (2020): 151–55, www.jurnal.unsyiah.ac.id/depik. 
12Anak Agung Istri Mirah Dharmadewi dan I. Gusti Agung Gede 

Wiadnyana, ―ANALISIS KANDUNGAN LOGAM BERAT TIMBAL (Pb) DAN 

KADMIUM ( Cd) PADA KERANG HIJAU (Perna Viridis L.) YANG BEREDAR DI 

PASAR BADUNG,‖ Emasains : Jurnal Edukasi Matematika Dan Sains 8, no. 2 (25 
November 2019): 161–69, 

https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/emasains/article/view/337. 
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daerah pesisir Kota Bandar Lampung. Dengan digunakannya kerang 

hijau sebagai sampel penelitian dalam bidang pendidikan juga dapat 

memberikan informasi bagi masyarakat terkait keamanan dan 

kelayakan kerang hijau apabila dikonsumsi. Menurut Chairul Anwar 

dalam bukunya mengatakan pendidikan yang terarah merupakan 

pendidikan dengan berbasis pada prinsip-prinsip hakikat fitrah 

manusia. Maksudnya dari pendidikan terarah yaitu pendidikan yang 

dapat membentuk manusia baik dari sisi jasmani maupun rohaninya.
13

 

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, 

baik pendidikan yang berlangsung secara alami melalui pendidikan 

dari orang tua (informal) atau dari anggota masyarakat (non formal) 

maupun pendidikan yang tersistem atau formal yang diselenggarakan 

oleh sekolah, madrasah dan pesantren.
14

 

 Kerang yang terdapat di pasar harus memiliki keamanan untuk 

dikonsumsi oleh masyarakat dan harus diperhatikan kandungan logam 

beratnya agar tidak mengganggu kesehatan masyarakat dengan bahaya 

yang akan ditimbulkan oleh logam berat tersebut. Pada pasar Gudang 

Lelang dimana titik nelayan mendapatkan kerang hijau disekitar 

pantai Puri Gading dan Pantai Duta wisata. Sedangkan pada pasar TPI 

Lempasing nelayan mendapatkan kerang hijau disekitar pulau kubur 

dan pantai Mutun. Kedua tempat tersebut tentunya tidak jauh dari 

pemukiman.
15

 Pencemaran logam berat merupakan masalah 

pencemaran lingkungan yang perlu mendapat perhatian sehingga 

dilakukan penelitian mengenai analisis kandungan logam berat timbal 

(Pb), Kadmium (Cd), tembaga (Cu) pada kerang hijau (Perna viridis), 

sehingga dapat digunakan dalam monitoring pencemaran lingkungan 

dan keamanan pangan, serta pemaparan logam berat timbal (Pb), 

kadmium (Cd) dan tembaga (Cu) pada masyarakat menjadi penting 

mengingat biota laut tersebut dapat digunakan sebagai bahan yang 

dikonsumsi mmanusia. 

                                                             
13 Chairul Anwar, Teori-teori Pendidikan Klasik Hingga Kontenporer 

(Yogyakarta: Ircisod, 2017), vii. 
14 Chairul Anwar, Hakikat Manusia dalam Pendidikan Sebuah Tujuan 

Filosof (Yogyakarta: Sukapress, 2014), 2. 
15 Maman, ―Lokasi  Penangkapan Kerang Hijau‖, Wawacara, 5 Mei 2021. 
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 Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul ―Analisis Kandungan Logam 

Berat (Pb, Cd, dan Cu) pada kerang hijau (Perna viridis) yang berada 

di Pasar Pesisir Kota Bandar Lampung‖. Penelitian ini penting 

dilakukan dikarenaka dengan dilakukannya analisis kandungan logam 

berat pada kerang hijau maka dapat diketahui kerang hijau yang 

beredar dipasaran aman atau tidak untuk dikonsumsi serta untuk 

mengetahui ekisitem laut temapat penangkapan kerang tersebut masih 

dalam kondisi baik atau telah tercemar. 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat 

diidentifikasikan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

a. Pasar Gudang lelang dan pasar TPI Lempasing merupakan 

pusat penjualan berbagai hasil tangkap masyarakat 

Lampung, salah satunya yaitu Kerang hijau (Perna viridis). 

b. Kerang hijau (Perna viridis) memiliki sifat filter feeder yang 

mampu menyerap toksik yang ada di laut. 

c. Kerang hijau (Perna viridis) merupakan salah satu kerang 

yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. 

2. Batasan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih terarah maka 

penelitian ini perlu diberikan batasan masalah, adapun batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Jenis kerang yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Kerang Hijau (Perna viridis). 

b. Tempat pengambilan sampel Kerang Hijau (Perna viridis) 

adalah di Pasar Gudang Lelang Kecamatan Bumi Waras 

Teluk Betung dan TPI Lempasing. 

c. kandungan logam berat yang akan diambil pada kerang hijau 

yaitu,Timbal (Pb), Kadmium (Cd) dan Tembaga (Cu). 

 

D. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu ―Bagaimana 

kandungan logam berat Timbal (Pb), Kadmium (Cd) dan Tembaga 
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(Cu) pada kerang yang beredar di Pasar Pesisir Kota Bandar 

Lampung?‖ 

E. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ―Untuk mengetahui 

kandungan logam berat timbal (Pb), Kadmium (Cd), dan Tembaga 

(Cu) pada kerang hijau yang beredar di Pasar Pesisir Kota Bandar 

Lampung.‖ 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat bagi guru sebagai tambahan bahan ajar untuk materi 

pencemaran lingkungan. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tambahan mengenai kandungan logam berat yang ada pada  

kerang hijau. 

3. Memberikan informasi kepada masyarakat dalam memilih dan 

mengolah makanan menjadi makanan yang layak konsumsi 

(aman, sehat, utuh, dan halal). 

4. Diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu informasi 

tentang akibat pencemaran perairan yang telah meluas. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

 Kajian penelitian terdahulu dibahas beberapa temuan hasil 

penelitian sebelumnya untuk melihat kejelasan arah, originalitas, 

kemanfaatan dan posisi dari penelitian ini, dibandingkan dengan 

beberapa penemuan penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu : 

1. Yaqin, penelitian yang dilakukan kandungan logam Pb dan 

pengaruhnya terhadap kondisi indeks kerang hijau telah 

dilakukan di dua lokasi yaitu di perairan Desa Mandalle, 

Kabupaten Pangkajene, Kepulauan dan Pulau Lae-Lae 

Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan dengan cara 

mengambil sampel kerang hijau (Perna viridis) di perairan 

Mandalle dan Pulau Lae-Lae. Sebanyak 200 kerang dengan 

ukuran 5-7 cm dikumpulkan dari masing-masing lokasi. 

Untuk pengukuran logam di dalam darah dan daging kerang, 
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kerang dikumpulkan sebanyak 20 biji, sehingga terkumpul 10 

data. Sebelum dilakukan analisis logam, morfomentri dan 

daging kering kerang diukur untuk penentuan indeks kondisi. 

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa daging kerang 

mengandung logam Pb lebih banyak dibandingkan dengan Pb 

yang ada di dalam darah. Kerang dari perairan Mandalle 

mempunyai kandungan Pb daging yaitu 0,035 mg/kg BK 

(Berat Kering), sedangkan kandungan Pb daging kerang pulau 

Lae-Lae yaitu 0,044 mg/kg BK. Dari hasil uji statistic 

diketahui bahwa kandungan Pb daging Kerang Mandalle tidak 

berbeda nyata dengan yang berasal dari pulau Lae-Lae. Hal 

ini yang berbeda ditemukan pada kandungan Pb di dalam 

darah yang mana kandungan Pb darah kerang Mandalle lebih 

rendah secara statistik dibandingkan dengan kandungan darah 

kerang Pulau Lae-Lae. 

2. Ajeng Rofiananda, penelitian yang dilakukan kandungan 

logam berat (Cd, Cu, dan Fe) pada kerang hijau (Perna 

viridis) di perairan kawasan industry terpadu kecamatan 

Gesik, Jawa Timur. Pengambilan sampel kerang hijau diambil 

langsung secara acak masing-masing sebanyak 5 ekor dengan 

panjang 5-7 cm pada setiap lokasi pengambilan pada tiga titik, 

selanjutnya sampel kerang diberi label dan disimpan dalam 

coolbox. Sampel yang telah didapatkan dibawa ke 

laboratorium. Sehingga diperoleh hasil penelitian bahwa 

konsentrasi tertinggi pada logam berat Cd, Cu, dan Fe pada 

kerang hijau konsentrasi tertinggi yaitu pada logam berat Cu 

berkisar 58.01-73.19 mg/kg dan terendah yaitu pada logam 

berat Cd berkisar 1.56-2.29 mg/kg.  

3. A. A. Istri Mirah Dharmadewi dkk, penelitian yang dilakukan 

kandungan logam berat timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) pada 

kerang hijau (Perna viridis) yang beredar di pasar Bandug. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kandungan logam 

berat timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) pada kerang hijau. 

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara sampling 

purposive yang dikenal juga sebagai sampling pertimbangan, 

dimana sampel ditentukan atas dasar pertimbangan bahwa 
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sampel yang dimabil dapat mewakili populasi. Hasil analisis 

kandungan timbal (Pb) dan Cadmium (Cd) pada kerang hijau 

melewati batas maksimum cemaran logam berat. Dimana 

kandungan logam berat timbal (Pb) yang diambil di pasar 

Bandung yaitu sebesar 28,879 mg/kg sedangkan kandungan 

logam berat kadmium (Cd) yang diambil di pasar Bandug 

sebesar 3,15 mg/kg hasil kandungan logam berat yang 

dianalisis ini melebihi batas ambang normal yang telah 

ditetapkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan 

(BPOM). 

4. Adilla Naziha Efendi, penelitian yang dilakukan kandungan 

timbal (Pb) pada kerang hijau (Perna viridis) sebagai 

bioindikator pencemaran lingkungan di pantai selaki 

Lampung Selatan. Pengambilan sampel kerang hijau diambil 

langsung dari Pantai Selaki di tiga stasiun. Penelitian ini 

menggunakan metode AAS. Metode AAS adalah berupa data 

absorbansi yang nantinya akan dihitung menggunakan 

persamaan linier Y= Ax + b. Sehingga didapatkan hasil 

akumulasi timbal pada stasiun 1 = 8,01 ppm, stasiun 2 = 10,02 

ppm, stasiun 3= 10,15 ppm. Dari hasil tersebut dapat 

diketahui kerang hijau dari Pantai Selaki telah melebihi baku 

mutu akumulasi timbal pada kerang. 

5. Dewi Nurhayati, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bioakumulasi dari logam berat  timbal (Pb), kadmium (Cd), 

merkuri (Hg) pada kerang hijau (Perna viridis), sedimen, dan 

air pada budidaya kerang hijau di perairan Cirebon, Jawa 

Barat berdasarkan variasi musim yang berbeda.  Penelitian 

dilakukan pada musim hujan (Februari) dan musim kemarau 

(Juli). Kerang hijau, Sedimen, dan air  diambil dari tempat 

budidaya kerang hijau perairan bondet Cirebon. Sampel 

diambil pada usia panen yaitu usia 6 bulan pemeliharaan. 

Sampel air laut, sedimen, dan kerang hijau diambil   sebanyak  

3 kali ulangan. Pengujian logam berat mengikuti SNI 01-

2354.6-2006. diukur di laboratorium Balai Pengujian dan 

Pembinaan Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) Cirebon, Jawa 

Barat. Berdasarkan hasil penelitian, kandungan Pb pada 
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sedimen mengalami peningkatan pada musim panas 

dibandingkan dengan musim hujan yaitu dari 3,66±0,77 

mg/Kg menjadi 5,99±0,16 mg/Kg (P<0,05). Kadar Pb pada 

kerang hijau musim hujan tidak berbeda nyata dibandingkan 

dengan musim panas (4,99±0,84  mg/Kg menjadi 3,77±0,75 

mg/Kg) (P>0,05). Kadar Cd pada sedimen dan kerang hijau 

dimusim panas tidak berbeda nyata dibandingkan dengan 

musim hujan (1,08±0,14 mg/Kg menjadi 0,71±0,22 mg/Kg) 

(P>0,05). Sedangkan kadar Cd pada kerang hijau musim 

hujan 0,87±0,14  mg/Kg lebih tinggi dibanding musim panas 

yaitu 0,3±0,1 mg/Kg (P<0,05). Kadar Hg sedimen dimusim 

panas (0,00±0,01) tidak berbeda nyata dibanding dimusim 

hujan (0,05±0,06 mg/Kg) (P>0,05). Kadar Hg pada kerang 

hijau musim hujan 0,03±0,04  mg/Kg juga tidak menunjukkan 

nilai yang berbeda nyata (P>0,05) dibanding musim panas 

yaitu 0,02±0,02 mg/Kg.  

 

H. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam proposal ini yaitu: 

1. BAB I Pendahuluan: berisi tentang penegasan judul agar 

dapat memperjelas maksud dari judul proposal tersebut. 

Kemudian ada latar belakang yang berisi tentangan alasan 

mengapa diadakannya penelitian tentang kandungan logam 

berat timbal (Pb), kadmium (Cd), dan tembaga (Cu) pada 

kerang hijau (Perna viridis) yang beredar di pasar pesisir kota 

Bandar Lampung. Identifikasi dan batasan masalah berisi 

tentang berdasarkan uraian dari latar belakang dan batasan 

masalah  untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih 

terarah. Rumusan masalah yaitu berisi tentang objek yang 

akan diteliti. Tujuan penelitianberisi tentang tujuan akan 

dilakukan penelitian yang akan diteliti berkaitan dengan 

kandungan logam berat pada kerang hijau. Manfaat penelitian 

yaitu berisi tentang informasi mengenai kandungan logam 

berat seperti Pb, Cd, dan Cu. kajian penelitian terdahulu yang 

relevan yaitu berisi tentang hasil penelitian yang sudah diteliti 

sebagai pembanding dari penelitian yang akan diteliti. 
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2. BAB II Tinjauan Pustaka Dan Pengajuan Hipotesis: pada 

bagian ini diuraikan teori-teori yang berkaitan erat dengan 

topik bahasan penelitian. Teori yang dikaji pada proposal ini 

meliputi tinjauan umum pencemaran lingkungan, tinjauan 

umum logam berat, sumber logam berat dalam perairan laut, 

pengaruh logam berat terhadap ekosistem laut, kadar logam 

berat pada sedimen laut, logam berat Pb, Cd, Cu, Tinjaun 

umum kerang dan kerang Hijau. Selain itu ada pengajuan 

hipotesis yaitu dugaan sementara. 

3. BAB III Metode Penelitian: metode penelitian adalah 

langkah sistematik yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari 

topik bahasan. Metode penelitian ini mencakup waktu dan 

tempat penelitian, alat dan bahan, pendekatan dan jenis 

penelitian, populasi, sampel dan teknik pengumpulan data, 

variabel penelitian, metode pengumpulan data, prosedur 

penelitian, dan analisis data. 

4. BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan: berisi tentang 

hasil penelitian dimana di hasil penelitian menyajikan data-

data penelitian, yaitu data analisis logam berat timbal (Pb), 

Cadmium (Cd), Tembaga (Cu) data kosentrasi dan 

absorbansinya disertai dengan kurva kalibrasi, kemudian ada 

data hasil yang diperolah dari tiga parameter di pasar Gudang 

lelang dan TPI Lempasing. kemudian ada pembahasan dimana 

membahas mengenai hasil penelitian. 

5. BAB V Kesimpulan Dan Rekomendasi: berisi tentang 

kesimpulan yang merupakan jawaban dari tujuan penelitian 

berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian 

berisi saran 

6. Daftar Rujukan: mencakup semua sumber-sumber baik itu 

dari buku maupun jurnal yang tercantum di dalam proposal. 

7. Lampiran: berisi dokumentasi saat penelitian, surat, data 

rekapan dari hasil penelitian, perhitungan untuk memperoleh 

data. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Umum Pencemaran Lingkungan 

  Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 

tahun 2009, yang dimaksud dengan pencencemaran lingkungan hidup 

yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energ dan 

turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup 

tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.Demikian pula 

dengan lingkungan air yang dapat pula tercemar karena masuknya 

atau dimasukkannya makhluk hidup atau zat yang membahayakan 

bagi kesehatan. Air dikatakan tercemar apabila kualitasnya turun 

sampai ke tingkat yang membahayakan sehingga air tidak bisa 

digunakan sesuai peruntukannya
.16 

  
Banyak penyebab sumber pencemaran air, tetapi secara umum 

dapat dikategorikan menjadi dua yaitu sumber kontaminan langsung 

dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar 

dari industr, TPA sampah rumah tangga dan sebagainya.Sumber tidak 

langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air 

tanah atau atmosfer berupa hujan.Pada dasarnya sumber pencemaran 

air berasal dari industri, rumah tangga (pemukiman) dan 

pertanian.Tanah dan air mengandung sisa dari aktivitas pertanian 

misalnya, pupuk dan pestisida.Kontaminan dari atmosfe juga berasal 

dari aktivitas manusia yaitu pencemaran udara yang menghasilkan 

hujan asam.
17 

Pencemaran laut dianggap sebagai dampak negatif atau bisa 

disebut pengaruh yang membahayakan bagi kehidupan biota, sumber 

daya, kenyamanan ekosistem laut serta kesehatan manusia yang 

disebabkan oleh pembuangan bahan-bahan atau limbah secara 

langsung maupun limbah secara tidak langsung yang berasal dari 

kegiatan manusia.Limbah dari kegiatan perindustrian tekstil dan 

industry kertas dapat berupa limbah padat maupun limbah 

                                                             
16 Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 

2009 
17 Kementrian Lingkungan Hidup Tahun 2004 
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cair.Limbah tersebut dapat menimbulkan pencemaran lingkungan baik 

pencemaran udara, tanah, atau air.
18

 

B. Tinjauan Umum Logam Berat 

  Logam berat merupakan bahan pencemar yang berbahaya karena 

sifat toksik jika terdapat dalam jumLah besar dan mempengaruhi 

sebagai aspek dalam perairanm baik secara biologis maupun ekologis. 

Peningkatan kadar logam berat pada air laut akan mengakibatkan 

logam berat yang semula dibutuhkan untuk proses metabolisme 

berubah menjadi racun bagi organisme laut. Kadar logam berat yang 

terlarut dalam air laut sangat tergantung pada keadaan peramiran 

tersebut. Semakin banyak aktivitas manusia baik di darat maupun di 

pantai akan mempertinggi keberadaan logam berat dalam air 

laut.
19

Konsentrasi logam berat di lingkungan perairan meningkat 

dengan kedekatan perairan tersebut pada kawasan padat industri.
20

 

 Logam-logam berat yang terlarut diperairan pada konsentrasi 

tertentu akan bersifat racun bagi organisme perairan. Berdasarkan 

hasil analisis kandungan Pb pada Fannus ater perairan Desa 

Maroneng Kec. Duampanua Kab. Pinrang menunjukkan nilai yang 

bervariasi  pada setiap lokasi pengambilan. Konsentrasi logam berat 

Pb pada Fannus ater di perairan tersebut cenderung memiliki 

konsentrasi yang besar. Keberadaan kandungan logam berat timbal 

dalam tubuh Fannus ater tersebut sebagai akibat dari proses 

bioakumulasi. Bioakumulasi merupakan akumulasi pencemaran yang 

terus menerus dalam organ tubuh atau masuknya zat kimia di dalam 

organism sangat tinggi.Akumulasi loga berat yang terjadi pada 

Fannus ater melalui kebiasaan makannya yang memanfaatkan bahan 

organik di dasar perairan.
21

 

                                                             
18Yusma Yennie, ―Kandungan Logam Berat Air Laut, Sedimen Dan Daging 

Kerang Darah (Anadara Ganosa) Di Perairan Mentok Dan Tanjung Jabung Timur,‖ 

2005, 28. 
19Bintal Amin, Evy Afriyani, Dan Mikel Adi Saputra, ―Distribusi Spasial 

Logam Pb Dan Cu Pada Sedimen Dan Air Laut Permukaan Di Perairan Tanjung 
Buton Kabupaten Siak Provinsi Riau,‖ Jurnal Teknobiologi 2, No. 1 (T.T.): 8. 

20Yudhi Soetrisno Garno, ―Kandungan Beberapa Logam Berat Di Perairan 

Pesisir Timur Pulau Batam,‖ Jurnal Teknologi Lingkungan 2, No. 3 (T.T.): 281. 
21Sitti Saenab, ―Studi Kandungan Logam Berat Timbal Pada Langkitang 

(Faunus Ater) Di Perairan Desa Maroneng Kecamatan Duampanua Kabupaten 

Pinrang Sulawesi Selatan,‖ Jurnal Bionature 15, No. 1 (2014): 30. 
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 Logam berat seperti Pb yang ada pada perairan akan turun dan 

mengendap pada dasar perairan yang kemudian membentuk sedimen, 

dan hal ini akan menyebabkan organism di dasar perairan seperti 

udang, rajungan dan kerang memiliki peluang yang besar untuk 

terpapar logam berat yang telah terikat didasar perairan dan 

membentuk sedimen. Akumulasi logam Pb dalam kerang dapat terjadi 

melalui absorpsi air, partikel dan plankton dengan cara menyaring. 

Terdeteksinya logam Pb dalam tubuh kerang tersebut diduga karena 

jenis organisme ini tidak bergerak atau mobilitasnya lamban sehingga 

tidak dapat mengekresi dengan baik logam Pb maka akan 

terakumulasi dalam jaringan sesuai dengan kenaikan logam Pb dalam 

air.
22

 

 Logam berat yang banyak mencemari perairan laut adalah logam 

Pb dan Cd. Logam Pb dapat masuk ke dalam tubuh melalui 

pernapasan, makanan, dan minuman. Logam Pb tidak dibutuhkan oleh 

manusia, sehingga bila makanan tercemar oleh logam tersebut, tubuh 

akan mengeluarkannya sebagian. Sisanya akan terakumulasi pada 

bagian tubuh tertentu seperti ginjal, hati, kuku, jaringan lemak, dan 

rambut.
23

 

 Keberadaan logam-logam dalam badan perairan dapat berasal dari 

sumber-sumber alamiah dan dari aktivitas manusia.Sumber alamiah 

yang masuk dapat berupa pengikisan dari batu mineral yang terdapat 

dilingkungan perairan.Sebagai logam dan senyawa seperti Pb dapat 

masuk kebadan perairan, mengurai menjadi ionnya dan membentuk 

senyawa kompleks dengan partikel yang terdapat dalam air sebelum 

mengendap di dasar perairan.
24

 

 Logam-logam berat yang terlarut dalam badan perairan pada 

konsentrasi tertentu akan berubah fungsi menjadi sumber racun bagi 

kehidupan perairan. Meskipun daya racun yang ditimbulkan oleh satu 

                                                             
22Destia Ayu Kusuma Wardani, ―Akumulasi Logam Berat Timbal (Pb) Pada 

Daging Kerang Hijau (Perna Viridis) Di Muara Sungai Banjir Kanal Barat 
Semarang,‖ Unnes Journal Of Life Science 3, No. 1 (2014): 7. 

23Syamsuri Syakri, ―Analisis Logam Berat Kadmium (Cd) Dalam Kerang 

Yang Beredar Di Pasar Tradisional Di Kota Makassar‖ 4, No. 4 (2016): 20. 
24Ade Fitriani, Sulfikar, Dini Iwan, ―Analisis Kandungan Logam Timbal 

(Pb) Pada Sedimen Dan Udang Windu (Penaeus Monodon) Di Pantai Biringkassi 

Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep,‖ Jurnal Sainsmat 3, No. 2 (2014): 192. 
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logam berat terhadap semua biota perairan tidak sama, namun 

hilangnya sekelompok organisme tertentu dapat menjadikan 

terputusnya satu mata rantai kehidupan. Pada tingkat lanjutan, 

keadaan tersebut tentu saja dapat menghancurkan satu tatanan 

ekosistem perairan.
25

 

 

Tabel 2.1 

Batas maksimum kandungan logam berat Pb, Cd, Cu pada Kerang 

berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI).
26

 

No Logam Berat Batas Maksimum 

1 Timbal (Pb) 1,5 mg/kg 

2 Cadmium (Cd) 1,0 mg/kg 

3 Tembaga (Cu) 2,0 mg/kg 

 

 Kontaminasi logam berat dari sedimen dapat menurunkan kualitas 

air.Pelepasan logam dari sedimen dapat membuat logam masuk 

ekosistem akuatik dan membawa masalah berat, konsentrasi logam 

dapat dimanfaatkan sebagai indikator kesehatan ekosistem 

meningkat.Dalam sedimen, logam berat dapat hadir dalam jumLah 

bentuk kimia, memamerkan berbagai fisik dan kimia, ketersediaan 

hayati dan potensi toksisitas.
27

 

 Logam berat mempunyai sifat toksik dan berbahaya bagi 

organisme hidup, walaupun beberapa diantaranya diperlukan dalam 

jumLah kecil.Logam berat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-

hari.Secara langsung maupun tidak langsung toksisitas dari polutan itu 

kemudian menjadi pemicu terjadinya pencemaran pada 

lingkungan.Logam berat dalam konsentrasi yang tinggi dapat 

mengakibatkan kematian dari beberapa jenis biota perairan. 

Konsentrasi yang rendah pada logam berat dapat membunuh 

                                                             
25Palar Heryando, Pencemaran Dan Toksikologi Logam Berat, 2008, 48. 
26―Batas Maksimum Cemaran Logam Berat Dalam Pangan,‖ SNI  :2009 

7387. 
27Honglei, L, Liqing, L, Chengqing, Y., ―Fraction Distribution And Risk 

Assessment Of Heavy Metals In Sediments Of Moshui Lake,‖ Journal Of 

Environmental Sciences 20, No. 4 (2008): 390. 
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organisme hidup dan proses ini diawali dengan penumpukan logam 

berat dalam tubuh biota.
28

 

 Logam berat dalam konsentrasi tertentu merupakan salah satu 

kelompok pencemaran yang sangat berbahaya apabila masuk ke 

ekosistem laut.Efek toksik dari bahan pencemaran terhadap organisme 

laut biasanya terjadi secara fisiologis, morfologi, genetik, dan 

kematian.Logam berat berpengaruh pada fungsi enzim, senyawa 

logam Pb misalnya dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap 

organisme laut walaupun pada konsentrasi rendah.Logam berat 

mempunyai sifat mudah mengikat bahan organik, mengendap di dasar 

perairan dan bersatu dengan sedimen.
29

 

 Berdasarkan sudut pandang toksikologi, logam berat dapat dibagi 

menjadi dua jenis, jenis pertama adalah logam berat esensiala dimana 

keberadaannya dalam jumLah tertentu sangat dibutuhkan oleh 

organisme hidup, namun dalam jumLah yang berlebihan dapat 

menimbulkan efek racun, contoh logam berat ini yaitu Fe.Keberadaan 

besi dalam air laut dapat bersumber dari perkaratan kapal-kapal laut 

dan tiang-tiang pancang pelabuhan yang mudah berkarat.Sedangkan 

jenis kedua adalah logam berat non esensial atau beracun, 

keberadaannya dalam tubuh masih belum diketahui manfaatnya atau 

bahkan dapat bersifat racun seperti Pb. Secara alamiah timbal dapat 

masuk ke dalam badan perairan melalui pengkristalan timbal di udara 

dengan bantuan air hujan.
30

 

 Timbal adalah salah satu logam paling tua yang telah diketahi 

manusia.Sejak abad pertengahan sudah ditemukan dan digunakan 

secara luas, karena sangat sering dijumpai di alam.Akan tetapi, timbal 

berbahaya dan sangat beacun.Sumber-sumber alami timbul yang 

paling penting dalam lingkungan adalah batuan lapuk.Kandungan 

timbal dari batu-batuan longgosr oleh aliran sungai yang deras dan 

                                                             
28Supriatno Supriatno, Lelifajri Lelifajri, ―Analisis Logam Berat Pb Dan Cd 

Dalam Sampel Ikan Dan Kerang Secara Spektrofotometri Serapan Atom,‖ Jurnal 

Rekayasa Kimia & Lingkungan 7, No. 1 (2018): 5. 
29Syafruddin Nasution, Monika Siska, ―Kandungan Logam Berat Timbal 

(Pb ) Pada Sedimen Dan Siput Strombus Canarium Di Perairan Pantai Pulau Bintan,‖ 

Jurnal Ilmu Lingkungan 5, No. 2 (2019): 84. 
30Ika Ika, Tahril Tahril, Irwan Said, ―Analisis Logam Timbal (Pb) Dan Besi 

(Fe) Dalam Air Laut Di Wilayah Pesisir Pelabuhan Ferry Taipa Kecamatan Palu 

Utara,‖ Jurnal Akademika Kimia 1, No. 4 (2019): 182. 
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terbawa hingga jarak yang jauh.Debu tertiup angin, kebakaran hutan, 

letusan gunung berapi, garam laut yang terpancar adalah beberapa 

fenomena alam lain yang membuat penyebaran dan konsentrasi timbal 

terjadi di alam.
31

 

 Sumber utama emisi logam Az, Cd, Pb dan Hg ialah pada proses 

peleburan dan pemurnian logam non-ferous (bukan besi/Fe). Emisi 

logam tersebut dapat terjadi pada saat pemrosesan primer (pemrosesan 

dari konstrat mineral) maupun pemrosesan sekundr (pemrosesan 

dalam pabrik).Pemrosesan primer adalah pemrosesan yang terjadi 

pada daerah pertambangan.Hampir semua pemrosesan logam non-

ferous diekstrasi dari terowongan bahwa tanah, atau dari batuan 

dipermukaan tanah.Pada eksploitasi logam Pb dan Zn terutama dapat 

menyebabkan pencemaran Cd dan As. Logam Kadmium dan Arsen 

juga banyak ditemukan di tempat pertambangan tembaga dan nikel. 

Konsentrasi Cd dan As pada pertambangan non-ferous sangat 

bervariasi dari setiap lokasi ke lokasi lainnya.
32

 

Polusi timbal (Pb) dapat terjadi di udara, air maupun 

tanah.Kandungan timbal di dalam tanah rata-rata adalah 16 ppm, 

tetapi pada daerah-daerah tertentu dapat mencapai beberapa ribu 

ppm.Kandungan timbal di dalam udara seharusnya rendah. Untuk 

mencapai tekanan uap 1 torr, timbal atau komponen-komponen timbal 

membutuhkan suhu lebih dari 800
o
C, berbeda dengan merkuri dimana 

tekanan uang 1 torr, dapat dicapai pada suhu yang jauh lebih rendah 

yaitu 126
0
C.

33
 

 

C. Sumber Logam Berat  Dalam Perairan Laut 

Secara umum sumber-sumber pencemaran logam berat di laut 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber-sumber yang bersifat alami 

dan buatan. Logam berat yaitu masuk ke perairan laut secara alami 

berasal dari tiga sumber, yaitu : 

                                                             
31A Amriarni  -, Budi Hendrarto  -, Dan Agus Hadiyarto, ―Bioakumulasi 

Logam Berat Timbal (Pb) Dan Seng (Zn) Pada Kerang Darah (Anadara Ganosa L.) 

Dan Kerang Bakau (Polymesoda Bengalensis L.) Di Perairan Teluk Kendari,‖ Jurnal 

Ilmu Lingkungan 9, No. 2 (2017): 45–50. 
32Ibid., 45. 
33Fardiaz, Srikandi, Polusi Air dan Udara, t.t., 68. 
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1. Masuknya dari daerah pantai (coastal supply), yaitu berasal 

dari sungai-sungai dan hasil abrasi pantai oleh aktivitas 

gelombang. 

2. Masuknya dari air laut dalam (deep sea supply), yaitu meliputi 

logam-logam yang dibebaskan oleh aktivitas gunung berapi di 

laut yang dalam dan logam-logam yang dibebaskan dari 

partikel atau sedimen-sedimen oleh proses kimiawi. 

3. Masuknya dari lingkungan dekat daratan pantai, termasuk 

logam-logam yang ditransportasi ikan laut dari atmosfer 

sebagai partikel-partikel debu.
34

 

 Laut merupakan tempat bermuaranya sungai, baik sungai besar 

maupun sengai kecil. Dengan demikian laut akan menjadi tempat 

berkumpulnya zat-zat pencemaran yang terbawa oleh aliran sungai. 

Pencemaran logam berat yang mausk ke lingkungan perairan sungai 

akan terlarut dalam air dan akan terakumulasi dalam sedimen dan 

dapat bertambah sejalan dengan berjalannya waktu, tergantung pada 

kondisi lingkungan perairan tersebut. Sifat kelarutan senyawa 

anorganik dalam air yang kecil ini akan mempengaruhi turunnya 

logam ke dasar sungai dan menghadap pada dasar perairan, 

membentuk sedimentasi, hal ini akan menyebabkan organisme yang 

mencari makan di dasar perairan (udang, rajungan, dan kerang) akan 

memiliki peluang yang besar untuk terpapar logam berat yang telah 

terikat di dasar perairan dan membentuk sedimen.
35

 

 Keberadaan logam dalam perairan terutama muara berasal dari 

sumber alamiah dan aktifitas manusia. Masuknya logam berat ke 

dalam muara secara alamiah dan aktifitas manusia, misalnya logam 

berat ke dalam muara secara alamiah dapat digolongkan sebagai 

berikut: 

1. Pasokan dari daerah hulu sungai karena erosi yang disebabkan 

oleh gerakan gelombang. 

                                                             
34Supriharyomo, 2000 Hal. 144 
35Aditya Rahman, ―Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) Dan Kadmium 

(Cd) Pada Beberapa Jenis Krustasea Di Pantai Batakan Dan Takisung Kabupaten 

Tanah Laut Kalimantan Selatan,‖ Journal Bioscientiae 2, No. 3 (2018): 93. 
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2. Pasokan dari laut dalam yang meliputi logam yang dilepaskan 

gunung berapai di laut dalam dan dari partikel atay endapan 

karena adanya proses kimiawi. 

3. Pasokan yang berasal dari lingkungan dekat muara dan 

meliputi logam yang diangkat ke dalam atmosfer sebagai 

partikel debu. 

Sedangkan keberadaan logam-logam berat dalam muara yang 

disebabkan oleh aktifitas manusia dapat berasal dari: 

1. Buangan sampah rumah tangga 

2. Buangan sisa industri yang tidak terkontrol, dimana logam 

berat ini mengalir ke suangai dan akhirnya sampai di muara 

dan mengendap menjadi sedimen. 

3. Lumpur minyak yang kadang mengandung logam berat 

dengan konsentrasi yang tinggi yang terbuang sampai ke 

muara dan mengendap menjadi sedimen. Pembakaran 

hidrokarbon dan batu baru diantaranya ada yang melepaskan 

senyawa logam berat ke udara kemudian bercampur dengan 

air hujan dan mengalir melalui sungai yang pada akhirnya 

sampai muara. 

Pencemaran logam berat ke udara kemudian bercampur dengan air 

hujan dan mengalir melalui sungai yang pada akhirnya sampai di 

muara.Pencemaran logam berat di lingkungan dikarenakan tingkat 

keracunannya yang sangat tinggi dalam seluruh aspek kehidupan 

makhluk hidup. Logam turunan yang memasuki perairan alami 

menjadi bagian dari sistem dan proses penyebaran diatur oleh susunan 

interaksi dan keseimbangan fisika maupun kimia yang 

dinamis.Kelarutan logam turunan air limbah pada prinsipnya diatur 

oleh: 

1. pH 

2. Jenis dan kepekatan logan dan zat-zat pengkelat 

3. Keadaan oksidasi komponen mineral dan lingkungan redoks 

sistem tersebut.
36

 

Logam yang diserap dalam bentuk partikel dan kompleks ligan-

ligan yang dapat larut dalam air tawar lebih banyak jenisnya 

                                                             
36Connell, Des W., Miller, Gegory J., Chemistry And Ecotoxicology Of 

Pollution (Univesitas Indonesia Press, 2019), 349. 
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dibandingkan dalam air laut.Bentuk-bentuk persenyawaan dari ion-ion 

logam dalam badan lautan umumnya berbeda dengan bentuk 

persenyawaan yang terjadi di badan air tawar.Perbedaan itu berkenaan 

dengan tingkat kompleks dan kekentalan dari badan perairan.
37

 Lautan 

merupakan badan air kompleksitas yang sangat tinggi secara lebih 

rinci dapat diketahui bahwa perbedaan yang terjadi disebabkan oleh 

empat hal, yaitu: 

1. Adanya perbedaan kekuatan ion-ion 

2. Perbedaan konsentrasi dari logam-logam  yang ada dan juga 

terlarut dalam badan perairan 

3. Perbedaan konsentrasi antar kation-kation dengan anion-anion 

utama yang ada dalam badan perairan 

4. Dalam badan air tawar konsentrasi ligan organik lebih besar 

D. Pengaruh Logam Berat Terhadap Ekosistem Laut 

Pada konsentrasi yang rendah, efek ion logam berat dapat 

berpengaruh langsung hingga terakumulasi pada rantai 

makanan.Logam berat dapat mengganggu kehidupan biota dalam 

lingkungan dan akhirnya berpengaruh terhadap kesehatan 

manusia.Penilaian secara ekologis terhadap pengaruh logam pada 

dasarnya diturunkan dari pengamatan lapangan pada sistem perairan 

yang menerima limbah pertambangan, kotoran, buangan industri atau 

endapan lumpur yang cukup mengandung logam sehingga toksistas 

dapat ditetapkan.Dampak langsung dari pencemaran logam secara 

ekologis merupakan yang paling siap penggolongannya oleh 

penelitian terhadap biota di sungai dan di danau.
38

Beberapa ciri umum 

pada toksistasi logam di dalam populasi dan komunitas perairan dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Ion-ion logam dan senyawa memperlihatkan ranah toksistansi 

yang luas pada makhluk hidup air laut dan air tawar. 

                                                             
37Heryando Palar, Pencemaran Dan Toksikologi Logam Berat (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2012), 35. 
38Connell, Des W., Miller, Gegory J., Chemistry And Ecotoxicology Of 

Pollution, 379. 
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2. Modifikasi struktur komunitas yang nyata dan hebat yang 

melibatkan pengurangan jumLah spesies, termasuk hilangnya 

spesies yang peka, khususnya pada suangai yang tercemar. 

3. Terjadi pengurangan jumLah individu spesies yang selamat 

dan jumLah pengurangannya sesuai dengan keadaan logam.
39

 

Logam-logam berat yang terlarut dalam badan perairan pada 

konsentrasi tertentu dan berubah fungsi menjadi sumber racun bagi 

kehidupan perairan. Meskipun daya racun yang ditimbulkan oleh satu 

jenis logam berat terhadap semua jenis biota perairan tidak sama, 

tetapi kehancuran dari satu kelompok dapat menjadikan terputusnya 

satu mata rantai kehidupan. Pada tingkat selanjutnya, keadaan tersebut 

tentu saja dapat menghancurkan satu tatanan ekosistem perairan.
40

 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi daya racun dari logam-

logam berat yang terlarut di dalam badan perairan, dari sekian banyak 

faktor yang menjadi penentu dari daya racun yang ditimbulkan oleh 

logam berat terlarut, ada empat faktor yang sangat penting. Faktor 

tersebut yaitu: 

1. Bentuk logam dalam air 

Logam-logam tersebut apakah berada dalam bentuk senyawa 

organik atau senyawa anorganik.Kemudian bentuk senyawa 

tersebut dibagi lagi, apakah semua senyawa-senyawa anorganik 

dan senyawa organik yang tidak dapat larut. Kemudian yang 

terakhir, senyawa organik yang dapat larut dalam badan perairan 

akan dapat diserap dengan mudah oleh biota perairan. 

2. Keberadaan logam-loham lainnya 

Adanya logam-logam lainnya dalam perairan dapat 

menyebabkan logam tertentu menjadi sinergenis ataukah 

sebaliknya menjadi antagonis bila telah membentuk suatu ikatan. 

Di samping itu, interaksi antara logam tersebut bisa juga gagal 

atau tidak terjadinya sama sekali. Tetapi untuk logam berat yang 

bersifat sinergenis, apabila bertemu dengan pasangannya dan 

membentuk suatu senyawa dapat berubah fungsi menjadi racun 

yang sangat berbahaya atau mempunyai daya racun yang berlipat 
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ganda. Sebaliknya, untuk logam berat yang bersifat anatagonis, 

apabila terjadi penyawaan dengan pasangannya maka daya racun 

yang ada pada logam berat tersebut akan berkurang. 

3. Fisiologi dari biota organismenya 

Proses fisiologi yang terjadi pada setiap biota turut 

mempengaruhi tingkat biota perairan. Besar kecilnya jumLah 

logam berat yang terkandung dalam tubuh akan daya racun yang 

ditimbulkan oleh logam berat. Proses fisiologi ini mempengaruhi 

peningkatan kandungan logam berat dalam badan perairan. Pada 

biota tertentu yang mempunyai kemampuan untuk menetralisasi 

logam berat tertentu sampai pada konsentrasi tertentu 

pula.Sementara itu, biota lainnya tidak memiliki kemampuan 

untuk menetralisasi daya racun dari logam berat yang masuk. 

4. Kondisi biota 

Kondisi dari biota-biota berkaitan dengan fase-fase 

kehidupan yang dilalui oleh biota dalam hidupnya.
41

 

E. Kadar Logam Berat Pada Sedimen Laut 

Sedimen merupakan padatan yang dapat langsung menghadap 

apabila air didiamkan tidak terganggu selama beberapa waktu.Padatan 

yang mengendap tersebut terdiri dari partikel-partikel padatan yang 

memiliki ukuran relatif bedar dan berat sehingga dapat mengendap 

dengan sendirinya.Sedimen merupakan lapisan bawah yang melapisi 

sungai, danau, teluk, muara, dan lautan. Pada umumnya logam berat 

yang terdekomposisi pada sedimen tidak terlalu bahaya bagi makhluk 

hidup perairan, tetapi oleh adanya pengaruh kondisi akuatik yang 

bersifat dinamis seperti perubahan pH, akan menyebabkan logam 

yang terendap dalam sedimen terionisasi. Hal inilah yang merupakan 

bahan pencemaran dan akan memberikan sifat toksis terhadap 

organisme hidup bila ada dalam jumLah yang berlebih. Sedimen yang 

terdapat dalam air biasanya terbentuk sebagai akibat dari erosi, dan 

merupakan padatan yang umum terhadap terdapat di dalam air 

permukaan. Sedimen secara umum berasal dari kerak bumi yang 
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diangkat melalui proses hidrologi dari satu tempat ke tempat lain, baik 

secara vertikal maupun horizontal.
42

 

Sedimen merupakan bahan atau partikel yang berada di 

permukaan bumi baik yang ada di daratan maupaun di lautan yang 

mengalami proses pengangkutan dari satu tempat ke tempat lainnya. 

Batu yang telah lapuk secara terus menerus akan terangkat ke muara 

oleh tenaga air, angin dan glester. Air yang mengalir pada permukaan 

sungai atau tanah membawa bantuan halus baik terapung, digeser atau 

melayang di dasar sungai menuju tempat yang lebih rendah.Hembusan 

angin yang kuat juga dapat mengangkat debu, pasir, bahkan material 

yang lebih besar ke muara. Semakin kuat hembusan angin maka daya 

angkatnya akan semakin kuat. Semua material bantuan yang terendap 

dalam muara yang diangkat oleh air dan angin akan mengalami proses 

sedimensasi. 

1. Sumber-sumber sedimen 

Sedimen yang dijumpai di dasar lautan dapat berasal dari 

beberapa sumber yang dibedakan menjadi empat yaitu: 

a. Lithougeus Sedimen 

Sedimen yang berasal dari erosi pantai dan material hasil 

erosi daerah up land. Material ini dapat sampai ke dasar 

laut melalui proses mekanik, yaitu tetranspor oleh arus 

sungai dan akan terdapat jika energy tertransforkan telah 

melemah. 

b. Biogeneuos Sedimen 

Sedimen yang bersumber dari sisa-sisa organism yang 

hidup seperti cangkang dan rangka biota laut dan sungai 

serta bahan-bahan organic yang mengalami dekomposisi. 

c. Hidreogeneous Sedimen 

Sedimen yang terbentuk karena adanya reaksi kimia di 

dalam air laut dan membentuk partikel yang tidak larut 

dalam air laut sehingga akan tenggelam ke dasar laut, 

sebagai contoh dari sedimen jenis ini adalah magnetic, 

phosphorit dan glaukonit. 
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d. Cosmogerous Sedimen 

Sedimen yang berasal dari berbagai sumber dan masuk ke 

laut melalui jalur media udara dan angin. Sedimen jenis ini 

dapat bersumber dari luar angkasa, aktifitas gunung api 

atau berbagai partikel darat yang terbawa angin. 

 

F. Logam Berat Kadmium (Cd) 

1. Definisi dan sifat cadmium (Cd) 

Kadmium (Cd) adalah logam berwarna putih perak, lunak, 

mengjikap, tidak larut dalam basa, mudah bereaksi serta 

menghasilkan kadium oksida bila dipanaskan. Logam Cd memiliki 

nomor atom 40, berat atom 112,4 g/mol, titik lelah 321
o
, dan titik 

didih 767
o
. Cd pada umumnya terdapat dalam kombinasi dengan 

klor (Cd Klorida) atau belerang (Cd Sulfit). Cadmium bisa 

membnetuk ion Cd
2 
 yang bersifat tidak stabil.

43
 

Cd mempunyai sifat fisika dan kimia sendiri. Logam Cd yang 

memiliki sifat kimia lunak dapat kehilangan kilapnya bila berada 

dalam udara yang basah atau lembap serta akan cepat mengalami 

kerusaan bila mengenai uap ammonia (NH3)  dan sulfuf hidroksida 

(SO2). Berdasarkan sifat kimianya, bila dimasukkan ke dalam 

larutan yang mengandung ion OH
-
, ion-ion Cd

2 
 akan mengalami 

proses pengendapan. 

2. Sumber-sumber pencemaran cadmium (Cd) 

Dalam strata lingkungan, logam Cd dan persenyawaannya 

ditemukan dalam banya lapisan. Secara sederhana dapat diketahui 

bahwa kandungan logam Cd akan dapat dijumpai di daerah-daerah 

penimbunan sampah dan air hujan, selain dalam air 

buangan.
44

Cadmium merupaan logam yang sangat penting dan 

banya kegunaannya, khususnya untuk electroplating (pelapisan 

elektrik) serta galvanisasi karna Cd memiliki keistimewaan 

nonkorosif. Cd banyak digunakan dalam pembuatan alloy dan 

digunaan pula sebagai pigmen warna cat, keramik, platik, stabilizer 
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Pencemaran (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2008), 63. 
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plastik, katode pada baterai, bahan fotogafi, karet, sabun, kembang 

api, pembuatan tabung TV, pigmen untuk gelas dan email 

gigi.
45

Berikut merupaan beberapa jenis air buangan industry yang 

mengandung Cd: 

Tabel 2.2  

kandungan Cd 

Jenis Industri Kons. Cd (µg/l) 

Pengolahan Roti 

Pengolahan Ikan 

Makanan Lain 

Minuman Ringan 

Pencelupan Tekstil 

Bahan Kimia 

Pengolahan Lemak 

11 

14 

6 

3 

30 

27 

6 

Jenis Industri Kons. Cd (µg/l) 

Bakery 

Minuman 

Es Cream 

Pengolahan dan 

pencelupan bulu 

Binatang 

Laundry 

2 

5 

31 

115 

- 

134 

Sumber: Klein dkk, (1974) dalam Palar (2012:119) 

 

Bahan makanan seperti daging, ikan dan buah mengandung bagan 

Cd tetapi konsentrasi tertinggi ditemukan dalam ginjal hewan dan 

kerang-kerangan (shellfish), seperti skalop dan oyster yang berasal 

dari tanah yang sudah terkontaminasi oleh Cd, semuanya merupakan 

sumber utama Cd yang dapat masuk ke dalam tubuh manusia.
46

 

3. Efek cadmium (Cd) pada kesehatan 

Toksistasi akut dapat terjadi apabila seseorang mengkonsumsi 

minuman atau makanan yang telah terkontaminasi dan 

mengandung Cd dalam konsentrasi yang relative tinggi. Keracunan 

akut akan mengaibatkan mual (nausea), muntah-muntah dan sakit 

perut bagi mereka yang mengkonsumsi minuman yang 
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mengandung Cd yang cukup tinggi (16 mg/liter). Setelah tertelan, 

kadmim juga dapat menyebabkan gejala seperti sait perut, sensai 

terbakar, mual, muntah, air liur, kram otot, vertigo, kehilangan 

kesadaran dan kejang.Efek klinis lainnya adalah gejala diare, 

dermatis, pertumbuhan lambat, kerusakan ginjal dan hati, 

gangguan kardiovaskuler, empisema dan degenerasi 

testicular.Keracunan yang disebabkan oleh Cd dapat bersifat aut 

dan keracunan kronis. Berikut merupakan efek Cd pada tubuh 

manusia:
47

 

a. Efek Cd Terhadap Ginjal 

Ginjal merupakan organ utama dari system urinaria pada 

hewan tingkat tinggi dan manusia. Pada organ ini terjadi 

proses pemisahan ahir (fitrasi) dari hasil-hasil metabolism 

yang dibawa oleh darah, selanjutnya ginjal akan melanjutkan 

bahan-bahan yang masih dibutuhkan tubuh untuk dibawa 

kembali oleh darah, sedangkan bahan-bahan yang tidak lagi 

dibutuhkan oleh tubuh akan dibuang bersama urine. Namun 

demikian, organ ini juga terjadi peristiwa akumulasi dari 

macam-macam protein yang terdapat dalam urine.Logam Cd 

dapat mennimbulkan gangguan, bahkan mampu menimbulkan 

kerusaan pada system yang bekerja di ginjal.Gejala-gejala 

awal dari keruskan system ginjal yaitu proteinuria, asam 

aminouria, glukosuria serta ketida normalan kandungan asam 

urat, kalsium dan fosfor dalam urine. 

 

b. Efek Cd terhadap Paru-paru 

Keracunan yang disebabkan oleh peristiwa terhirupnya uap 

dan debu Cd yang mengakibatkan kerusakan terhadap organ 

respirasi paru-paru.Keracunan paru-paru dapat terjadi sebagai 

akibat dari keracunan kronis yang disebabkan oleh Cd. 

 

c. Efek Cd terhadap tulang 

Serangan yang paling hebat dari kerancunan yang 

disebabkan oleh logam Cd adalah kerapuhan pada 
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tulang.Menurut ahli, efek yang ditimbulkan oleh Cd terhadap 

tulang mungkin disebabkan karena kekurangan kalsium (Ca) 

dalam makanan yang tercemar oleh Cd, sehingga fungsi 

kalsium dalam pembentukan dan perawatan tulang digantikan 

oleh Cd yang ada.Pada penderita yang mengalami keracunan 

Cd dapat dilihat dari lingkaran kuning pada bagian pangkal 

gigi. 

 

d. Efek Cd terhadap system reproduksi 

Daya racun yang dimiliki Cd juga mmapu mempengaruhi 

system reproduksi dan organ-organnya.Pada konsentrasi-

konsentrasi tertentu Cd dapat mematikan sel-sel sperma pada 

laki-laki.Hal inilah yang menjadi dasar, bhawa akibat terpapar 

uap logam Cd dapat mengakibatkan impotensi. Impotensi 

yang ditimbulkan oleh keracunan logam Cd dapat dibuktikan 

dengan rendahnya kadar testosterone dalam darah. 

 

e. Efek Cd terhadap Darah 

Keracunan kronis yang disebabkan oleh Cd dapat 

mengakibatkan penyakit anemia (kekurangan darah).Sumsum 

tulang diduga sebagai sumber utama yang menyebabkan 

timbulnya penyakit anemia akibat terserang racun yang 

dimiliki Cd. Kandungan Cd yang tinggi di dalam darah dapat 

menyebabkan rendahnya hemoglobin. 

G. Logam Berat Tembaga (Cu) 

Tembaga dengan nama kimia Cupprum dilambangkan dengan Cu 

yaitu unsure logam berat yang berbentuk Kristal dengan warna 

kemerahan. Unsure tembaga ini dapat ditemukan dalam bentuk logam 

bebas akan tetapi lebih banyak ditemukan dalam bentuk 

persenyawaan. Pada umumnya sumber masuknya unsure logam berat 

Cu dalam tatanan lingkungan adalah secara alami dan non 

alamiah.Secara alamiah, Cu dapat masuk ke dalam tatanan lingkungan 

sebagai akibat dari peristiwa alami, seperti pengkikisan (erosi) dari 

batu mineral dan dari debu. Secara non alamiah, Cu masuk ke dalam 

tatanan lingkungan sebagai akibat dari aktivitas manusia, seperti 

buangan industry, toksisitas yang dimiliki oleh logam berat Cu baru 
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akan bekerja dan memperlihatkan pengaruhnya bila logam ini telah 

masuk ke tubuh organism dalam mumLah besar melebihi nilai 

toleransi organisme.
48

 

      Logam berat Cu merupakan elemen  mikro yang sangat 

dibutuhkan oleh organisme, baik darat maupun perairan, namun dalam 

jumLah sedikit.Keberadaan logam berat Cu di suatu perairan berasal 

dari daerah industry yang berada disekitar perairan tersebut. Logam 

berat ini akan terserap oleh biota perairan secara berkelanjutan apabila 

keadaannya dalam perairan selelau tersedia. Seperti halnya pada biota 

yang memiliki mobilitas yang rendah yaitu kerang-kerangan.
49

 

Penilaian yang dilaukan oleh cahyanai menunjukan bahwa 

kandungan Cu dalam sedimen cenderung tinggi, dikarenakan sifat 

logam berat yang mengendap dalam waktu tertentu dan kemudian 

terakumulasi dalam sedimen dan juga tempat penelitian yang berada 

di daerah estuary. Selain kadar logam berat Cu di sedimen, kadar 

logam berat pada kerang darah juga diketahui melebihi baku mutu 

yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan 

Makanan, Depertemen Kesehatan Republik Indonesia dikarenaan 

faktor insudtri yang semakin meningkat. 

H. Logam BeratTimbal(Pb) 

Timbal adalah logam berat dalam kelompok IV dan periode 6 

dari tabel periodic unsure kimia dengan nomor atom 82, berat atom 

207,2 g/mol, berat jenis 11,4 g/cm
3
, titik leleh 327,4

o
C, dan titik didih 

1725
o
C. Secara alami, timbale berwarna biru kelabu, dan biasanya 

ditemukan sebagai mineral yang berkombinasi dengan unsure-unsur 

lain, seperti belerang atau oksigen.Rata-rata konsentrasi Pb pada tanah 

lapisan atas adalah 32 mg/kg, dan berkisar dari 10 sampai 67 

mg/kg.timbal merupakan logam peringkat kelima setelah Fe, Cu, Al, 

                                                             
48Satmoko Yudo, ―Kondisi Pencemaran Logam Berat Di Perairan Sungai 

Dki Jakarta‖ 2, No. 1 (2016): 16. 
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dan Zn dalam produksi industry logam. Sekitar setengah Pb di dunia 

digunaan untuk pembuatan baterai.
50

 

Timbal merupakan bahan alami yang terdapat dalam kerak 

bumi.Logam timbal bersifat lunak, sehingga dapat dipotong dengan 

menggunakan pisau atau tangan dan dapat dibentuk dengan 

mudah.Tahan terhadap korosi atau karat, sehingga logam timbal 

sering digunakan sebagai coating, selain itu memiliki kerapatan yang 

lebih besar dibandingkan dengan logam-logam biasa, kecuali emas 

dan mercuri. Timbal biasanya digunakan dalam pembuatan kabel 

telepon, baterai, pewarna cat, pengkilapan keramik dan bahan api serta 

sebagai additif untuk bahan bakar kendaraan.
51

 

I. Tinjauan Umum Kerang 

Kerang mempunyai propspek yang baik bagi penambahan 

konsumsi protein di indinesia.Kerang merupakansalah satu komoditi 

hasil perikanan yang memiliki nilai gizi yang baik. Kelompok kerang 

memiliki kandungan protein sebesar 7,06-16,78%, lemak sebesar 

0,40-2,47%, karbohidrat sebesar 2,36-4,95% dan memberikan energy 

69-88 kkal/100 gam daging.
52

 

Kerang adalah hewan yang menyerap makanan secara filter feeder 

yaitu bahan organic (100% Nitrogen) berupa plankton. Dari 100% 

Nitrogen yang termakan, hanya sekitar 25% Nitrogen yang diserap 

pleh tubuhnya, sedangkan sisa metabolismenya berupa kotoran atau 

feses yang sekitar 30% Nitrogen aan mengendap di dasar perairan dan 

sekitar 45% Nitrogen larut ke dalam air. Diperkirakan dalam budidaya 

kerang yang terdiri atas 420.000 ekor  menghasilkan 16 ton berat 

kerang limbah. Dengan cara makannya yang filter feeder, kerang juga 

dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lingkungan perairan yang 

                                                             
50Dewi Nurhayati Dan Didha Andini Putri, ―Bioakumulasi Logam Berat 

Pada Kerang Hijau (Perna Viridis) Di Perairan Cirebon Beradasarkan Musim Yang 
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Https://Doi.Org/10.24198/Jaki.V4i1.23484. 

51Ibid., 8. 
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tercemar oleh logam berat namun dampaknya hewan tersebut 

berbahaya untuk dikonsumsi oleh manusia.
53

 

Kerang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan logam berat 

sebagai kehidupan sehubungan dengan tingkat yang ditemukan di 

lingkungan mereka.Organisme kerang mengumpulkan sebagian besar 

kontaminan pada tingkat jauh lebih tinggi daripada yang ditemukan 

dalam perairan.Salain distribusi kerang tersebut luas, spesies ini 

memiliki criteria tambahan ideal sebagai biomonitoring dan mudah 

untuk ditemukan.Karena kerang pada dasarnya menetap, belum 

kintaminan tubuh mereka dapat dikaitkan dengan sumber-sumber 

polusi, polusi air dan sedimen.Tidak sepert ikan, yang sering 

bermigasi jauh, kerang menghabiskan seluruh masa remajanya dan 

hidup dewasa pada umumnya satu lokasi.
54

 

1. Kerang Hijau 

Kerang hijau (Perna viridis) merupakan jenis biota yang 

menetap di perairan, kerang ini juga sebagai vacum cleaner 

terdapat limbah B3. Manfaat lain dari kerang hijau yaitu menjadi 

salah satu jenis kerang yang digemari masyarakat, memiliki nilai 

ekonomis dan kandungan gizi yang sangat baik untuk 

dikonsumsi.  

 

 

 
Gambar 2.1. Kerang Hijau 

Sumber :https://images.app.goo.gl/aqJwPs36NbMv2Nvv7 
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Berikut klasifikais pada kerang hijau. 

Fillum : Moluska 

Kelas : Bivalvia 

Ordo : Anisomyria 

Family :Mytilidae 

Genus : Perna 

Spesies  : Perna viridis 

 

Kerang hijau (Perna viridis) adalah salah satu sumber daya 

hayati yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi di indonesia. 

Hal ini disebabkan karena kerang hijau mudah dan relative cepat 

dalam pembudidayaannya.Kerang hijau ini biasa ditemui di 

daerah pasang surut dan mangove.Kerang hijau ini pula memiliki 

safat filter feeder dimana berfungsi sebagai penyaring partikel-

partikel yang mausk ke dalam tubuh tersebut.Kerang hijau dapat 

dijadikan biondikator adanya pencemaran di perairan. 

 

2. Morfologi Kerang Hijau 

Kerang hijau dapat hidup pada perairan estuary dan daerah 

teluk dengan substrat pasir berlumpur serta berkadar garam 

sedang.Kerang hijau mampu bertahan hidup dan berkembang 

baik pada tekanan lingkungan yang tinggi dan tanpa pemberian 

pakan.Kerang hijau dapat pula dikatakan sebagai biofilter atau 

organisme penyaring yang mampu meningkatkan kualitas 

lingkungan.Hidupnya menempel pada benda air atau substrat 

yang ada di dalam air, dan tumbuh baik pada perairan yang kaya 

akan plankton dan bahan organik tarsuspensi.
55

 

Seperti yang telah diketahui bahwa kerang memiliki 

kemampuan untuk menyaring makanannya.Kerang hijau juga 

dapat menyerap bahan pencemaran lebih tinggi dibandingkan 

dengan jenis biota laut lainnya karena sifatnya yang menetap, 

lambat untuk dapat menghindari diri dari pengaruh pollutan dan 
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memiliki toleransi yang tinggi terhadap konsnetrasi logam 

tertentu.
56

 

 

 
Gambar 2.2.  Morfologi Kerang Hijau 

Sumber :https://images.app.goo.gl/YGgjDZIX9pMqf6VX6 

3. Anatomi kerang hijau 

Kerang hijau (Perna viridis) memiliki cangkang sama 

simetris, berwarna hijau kecoklatan dan tubuhnya dibagi menjadi 

tiga bagian yaitu, kfai, mantel dan organ dalam atau visceral 

mass. Kerang hijau juga memiliki insang yang berguna untuk 

menyaring makanannya yang berada di perairan. 

Secara umum bagian tubuh kerang dibagi menjadi lima yaitu, 

kai, kepala, bagian alat pencernaan dan reproduksi, selaput, 

cangkang. Pada bagian kepala terdapat organ syaraf sensorik dan 

mulut.Bagian kaki meruapkan bagian utama untuk alat 

pergerakannya. 

J. Spektrofotometer Serapan Atom 

Metode spektrofotomter serapan atom pertama kali diperkenalkan 

oleh Walspada tahun 1953, kemudian dikembangkan di Exhibition of 

Physical Institute, Melbourne, dan dipublikasikan pada tahun 

1954.Wals menyatakan bahwa unsur logam lebih mudah dan akurat 

ditentukan kadarnya dengan proses atomik daripada dengan proses 

                                                             
56Ibid., 24. 
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emisi. Metode soektrofotometer serapan atom telah dapat menentukan 

kurang lebih 67 unsur logam.
57

 

Spektrofotometer serapan atom adalah alat yang digunakan pada 

metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metalloid 

yang berdasarkan pada penyerapan cahaya oleh atom. 

Spektrofotometer serapan atom digunakan untuk analisis kuantitatif 

unsur-unsur logam. 

Prinsip dasar dari spektrofotometer serapan atom adalah tumbukan 

radiasi (cahaya) dengan panjang gelombang spesifik ke atom yang 

sebelumnya telah berada pada tingkat energi dasar. Atom tersebut 

akan menyerap radiasi tersebut dan akan timbul transisi ke tingkat 

energy yang lebih tinggi. Intensitas dari radiasi yang dihasilkan 

berhubungan dengan konsentrasi awal atom pada tingkat energy dasar. 

Proses atomiasi, yaitu mengubah analit dari bentuk padat, cair, atau 

larutan membentuk atom-atom gas bebas yang dilakukan dengan 

energy dari api atau arus listrik. Adapun bagian-bagian komponen 

spektrofotometer serapan atom (SSA) dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3  Komponen Spektrofotometer Serapan Atom 

Sumber:http://teknologikimiaindustri.blogspot.com/2011/01/spektrofotometer-

serapan-atom-ass.htmL?m=1 

 

                                                             
57Mirah Dharmadewi dan Wiadnyana, ―Analisis Kandungan Logam Berat 

Timbal (Pb) dan Cadmium ( Cd) Pada Kerang Hijau (Perna viridis L.) Yang Beredar 

di Pasar Bandung.‖ 

http://teknologikimiaindustri.blogspot.com/2011/01/spektofotometer-serapan-atom-ass.html?m=1
http://teknologikimiaindustri.blogspot.com/2011/01/spektofotometer-serapan-atom-ass.html?m=1
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Sumber sinar merupakan system emisi yang diperlukan untuk 

menghasilkan sinar yang energinya akan diserap oleh atom bebas. 

Sumber sinar haruslah bersifat sumber yang kontinyu. Seperangkat 

sumber yang memberikan garis emisi tajam dari suatu unsur yang 

spesifik tertentu dengan menggunakan lampu pijar Hollow cathode. 

Lampu ini terdiri atas tabung kaca tertutup yang mengandung satu 

katode dan anode. Katode sendiri berbentuk silinder berongga yang 

terbuat dari logam atau dilapisi dengan logam tertentu. Lampu katode 

berfungsi sebagai sumber cahaya untuk memberikan energy sehingga 

unsur logam yang akan diuji mudah tereksitasi. Selotip ditambahkan 

agar tidak ada ruang kosong untuk keluar masuknya gas, karena bila 

ada gas yang keluar dari dalam adapat menyebabkan keracunan pada 

lingkungan sekitar. 

Metode spektrofotometer serapan atom dipilih untuk menentukan 

kadar logam sampel yang kompleks karena pengerjaan metode ini 

cepat, sensitive, dan sangat spesifik untuk unsur yang ditentukan. 

Metode ini menguntungkan karena larutan sampel yang sama dapat 

digunakan untuk mengukur unsur-unsur yang berlainan, output dapat 

langsung dibaca, dan dapat digunakan untuk penentuan kadar logam 

yang konsentrasinya sangat kecil.  

 

K. Hipotesis Penelitian 

Terdapat hubungan antara kandundungan loam berat  Pb, Cd, Cu 

pada kerang hijau dengan pencemaran lingkungan. 
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