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Abstrak 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui tingkat bioakumulasi logam berat Pb (Timbal) 
pada jaringan lunak kerang Totok (P. erosa) dari Segara Anakan Kab Cilacap. Kerang 
dipelihara pada media air Pb (Timbal) dengan konsentrasi 1 ppm, 10 ppm, dan 20 ppm selama 
3 minggu. Konsentrasi awal sampel kerang adalah sebesar 0,0061 ppm, sedangkan 
konsentrasi Pb air dan sedimen yang diambil dari lokasi pengambilan sampel kerang, masing-
masing sebesar <0,0001 ppm dan 11,228 ppm. Kandungan bahan organik pada stasiun 1, 
stasiun 2, dan stasiun 3 masing-masing sebesar 0,0739 gr, 0,0927 gr dan 0,0775 gr. Dalam 
waktu 3 minggu terjadi kenaikan konsentrasi Pb pada kerang. Kenaikan rata-rata tertinggi 
didapatkan dari kerang pada media Pb 20 ppm yaitu 0,03269 ppm dan kenaikan rata-rata 
terendah didapatkan dari kerang pada media Pb 1 ppm yaitu 0,00483 ppm. Kerang kontrol yang 
berada pada media air bebas Pb terjadi penurunan konsentrasi Pb dengan rata-rata penurunan 
sebesar 0,000575 ppm.  

 
Kata kunci : Polymesoda erosa, bioakumulasi, konsentrasi, Pb. 
 
 
Pengantar 
 Kerang merupakan salah satu sumber daya hayati yang berasal dari lingkungan laut, 
yang sudah lama dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Spesies kerang yang 
tergolong dalam phylum Moluska tersebut berasal dari kelas Gastropoda dan Bivalvia (Wilbur, 
1984). Kerang Totok (Polymesoda erosa) merupakan salah satu jenis kerang yang hidup di 
ekosistem hutan mangrove. Di Indonesia, kerang jenis ini dapat ditemui di kawasan Segara 
Anakan, Cilacap, Jawa Tengah serta di dataran rendah di bagian selatan Papua, di sekitar 
Kabupaten Mimika (Dwiono, 2003).  

Pb merupakan ion logam kelas B yang mempunyai daya racun besar dan bersifat 
kronis. Apabila Pb tersebut terakumulasi pada kerang, maka akan menimbulkan gangguan 
pada faktor-faktor genetik, pola pemijahan, tingkah laku, kemampuan untuk berorientasi, 
menghindar dari musuh, migrasi dan persaingan menurun. Apabila manusia mengkonsumsi 
kerang yang tercemar Pb tersebut, maka manusia juga mendapat dampak negatif, seperti 
gangguan pada sistem syaraf; kerusakan sistem pernafasan, fungsi hati, dan ginjal; 
pendarahan; gangguan pertumbuhan sel; gangguan terhadap pertumbuhan tulang; gangguan 
terhadap fungsi normal enzimatis; dan kerusakan pada kulit (Amnan, 1994). 

Kerang P. erosa menjadi salah satu indikator pencemaran Pb di perairan. Penelitian 
yang dilakukan oleh Amnan (1994) menggunakan P. erosa sebagai indikator pencemaran Pb di 
perairan Segara Anakan, menyebutkan bahwa P. erosa mengandung Pb dengan konsentrasi 
sebesar 3,030 ppm – 9,524 ppm (rata-rata 5,609 ppm). Batas maksimum kandungan logam 
berat Pb dalam makanan hasil laut yang boleh dikonsumsi menurut Direktorat Jenderal 
Pengawasan Obat dan Makanan adalah 2,0 ppm (Amnan, 1994). Hasil penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa P. erosa di perairan Segara Anakan mempunyai kandungan Pb di atas 
konsentrasi yang diperbolehkan. Hal tersebut akan membahayakan masyarakat yang 
mengkonsumsi kerang, sehingga masyarakat perlu mendapatkan informasi tentang 
kemampuan akumulasi logam berat terutama Pb pada kerang. Dengan demikian perlu 
dilakukan penelitian, kemampuan kerang dalam mengakumulasi logam berat khususnya Timbal 
(Pb) pada lingkungan di Segara Anakan, sehingga dari hasil penelitian ini diharapkan 
didapatkan informasi kemampuan akumulasi kerang terhadap Pb. 

 
 
 



Bahan dan Metode 
 
Sampel yang digunakan sebagai bahan uji adalah Kerang Totok (Polymesoda erosa) 

sebanyak 90 ekor. Sampel diambil dari 3 titik pengambilan di perairan Gombol, Segara Anakan, 
Cilacap pada bulan Agustus 2006. Selain sampel kerang, juga diambil sampel air dan sampel 
sedimen pada lokasi pengambilan sampel kerang.  

Peralatan yang digunakan meliputi peralatan untuk sampling, pengukuran biometri 
kerang, perlakuan konsentrasi Pb bertingkat pada kerang, monitoring parameter kualitas air. 
Metode 

Sampel air, sedimen dan kerang dibawa ke Laboratorium Kimia Analitik Semarang 
Growth Centre untuk dianalisis konsentrasi Pb dengan menggunakan metode Spektofotometer 
Serapan Atom. Dari analisis tersebut dapat diketahui konsentrasi Pb pada air, sedimen dan 
kerang. Konsentrasi Pb pada sampel kerang dijadikan konsentrasi awal perlakuan, dengan 
asumsi bahwa konsentrasi Pb awal pada semua sampel kerang sama.  

Sampel kerang yang lain diberi perlakuan konsentrasi Pb bertingkat dengan 
memelihara sampel kerang pada akuarium yang telah diisi air dengan konsentrasi 0 ppm 
sebagai kontrol, 1 ppm, 10 ppm dan 20 ppm selama 21 hari. Setiap minggu dilakukan sampling 
kerang pada masing-masing akuarium perlakuan. Sampling dilakukan dengan mengambil 1 
ekor kerang pada masing-masing akuarium untuk kemudian dianalisis konsentrasi Pb pada 
sampel kerang kemudian menambahkan sampel kerang baru pada setiap akuarium, untuk 
menjaga kepadatan tetap sama, namun kerang baru tidak dianalisis.Pada setiap perlakuan 
konsentrasi Pb digunakan 3 buah akuarium untuk ulangan dan 1 akuarium kontrol, dengan 
kepadatan 6 ekor kerang untuk setiap akuarium.  

Pengamatan kualitas air pada masing-masing akuarium perlakuan dilakukan setiap 
hari, meliputi pengamatan suhu, pH, DO dan salinitas. Selain pengamatan kualitas air, juga 
dilakukan pengurasan air akuarium setiap hari pada pagi hari dan pemberian pakan setiap hari 
pada sore hari.  

Pengurasan dilakukan dengan terlebih dahulu memindahkan kerang keluar akuarium, 
lalu air dalam akuarium dimasukkan ke dalam toples setelah sebelumnya diukur volumenya 
serta disaring. Setelah air dimasukkan dalam toples, kerang kembali dimasukkan ke dalam 
akuarium yang telah kosong. Pemberian pakan dilakukan dengan memasukkan skeletonema 
sp dengan volume 5 ml dan kepadatan rata-rata 42.10 4 sel/ml. 
 
Hasil dan Pembahasan 

Hasil analisis konsentrasi Pb pada sampel air laut, sedimen dan kerang dapat dilihat 
pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Konsentrasi Pb dalam Sampel Air Laut, Sedimen dan Kerang 
 

Sampel Konsentrasi Pb ( ppm ) 
Air Laut < 0,0001 
Sedimen 11,228 
Kerang 0,0061 

 
Dari hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa konsentrasi Pb dalam air mendekati 

nol, sedangkan konsentrasi Pb dalam sedimen sebesar 11,228 ppm. Hal itu diduga disebabkan 
karena konsentrasi logam dalam air dipengaruhi faktor musim. Pada musim hujan, konsentrasi 
logam dalam air akan lebih kecil daripada konsentrasi logam dalam air pada musim kemarau, 
karena pada musim hujan logam akan mengalami pelarutan sedangkan pada musim kemarau 
logam akan terkonsentrasi (Darmono, 1995). Sedangkan konsentrasi logam pada sedimen 
akan relatif lebih terkonsentrasi. Connell dan Miller (1995) menyatakan bahwa sedimen 
biasanya mengandung kepekatan logam tertinggi di dalam sistem yang tercemar. 

Setelah melalui pemeliharaan selama 3 minggu dan setiap minggu dilakukan analisis 
konsentrasi Pb pada sampel kerang, didapatkan konsentrasi Pb pada sampel kerang seperti 
pada Tabel 2. 

 



Tabel 2. Rata-rata  Konsentrasi Pb pada Sampel Kerang 
 

Konsentrasi Pb Minggu ke- (mg/kg) 
Sampel Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 

Kontrol 0,00295 ± 0,0005 0,00260 ± 0,0005 0,00180 ± 0,0005 

Kerang 1 ppm 0,00242 ± 0,005 0,00480 ± 0,001 0,01210 ± 0,001 

Kerang 10 ppm 0,00923 ± 0,006 0,01945 ± 0,002 0,05567 ± 0,002 

Kerang 20 ppm 0,02222 ± 0,006 0,04063 ± 0,0004 0,08763 ± 0,001 
 
Dari hasil analisis diatas dapat diketahui rata-rata kenaikan konsentrasi Pb pada 

perlakuan Pb 1 ppm, 10 ppm, dan 20 ppm berturut-turut adalah sebesar 0,00483 mg/kg, 
0,02320 mg/kg, 0,03269 mg/kg. Sedangkan rata-rata penurunan konsentrasi Pb dalam jaringan 
lunak kerang pada perlakuan kontrol adalah sebesar 0,00058 mg/kg. 

Hasil tersebut menunjukkan, telah terjadi bioakumulasi Pb dalam jaringan lunak kerang, 
sehingga terjadi kenaikan konsentrasi Pb dalam jaringan lunak kerang. Kenaikan konsentrasi 
Pb dalam jaringan lunak kerang berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi Pb pada media 
perlakuan. Darmono (1995) menyatakan bahwa kenaikan logam dalam jaringan sesuai dengan 
kenaikan kandungan logam dalam air. 

Akumulasi Pb dalam kerang terjadi karena penyerapan Pb dari air media oleh kerang, 
sehingga Pb akan terakumulasi pada jaringan lunak kerang. Menurut Sugianto (1997), unsur 
logam dapat masuk ke dalam tubuh biota laut melalui 3 cara, yaitu melalui rantai makanan, 
insang, dan difusi melalui permukaan kulit. 

Penurunan konsentrasi Pb dalam kerang yang berada dalam media kontrol, diduga 
disebabkan adanya proses depurasi secara fisik terhadap logam berat berdasarkan waktu. 
Suprijanto, et.al., (1997) menyatakan bahwa depurasi dapat menyebabkan penurunan 
konsentrasi Pb dalam tubuh kerang, hal ini dimungkinkan karena tidak ada penambahan logam 
berat dari luar. 

Setelah didapatkan konsentrasi Pb pada sampel kerang setiap minggu, maka dapat 
dilakukan analisis Polinomial Orthogonal. Tujuan dari analisis data tersebut adalah untuk 
mengetahui tingkat respons kerang terhadap perlakuan konsentrasi Pb dan waktu dedah. 
Tingkat respons untuk percobaan yang menggunakan 3 tingkat perlakuan adalah linear dan 
quadratik (Yitnosumarto, 1991). Hasil analisis Polinomial Orthogonal dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3 . Hasil Uji Polinomial Orthogonal 
 

SK db JK KT F hit   
Konsentrasi 2 0,008603 0,0043013 2430,48 ** 
   Linear 1 0,008602 0,0086023 4860,85 ** 
   Quadratik 1 0,0000002 0,0000002 0,11  
Waktu dedah 2 0,007975 0,0039876 2253,24 ** 
   Linear 1 0,007385 0,0073852 4173,07 ** 
   Quadratik 1 0,000590 0,0005900 333,41 ** 
Interaksi 4 0,002577 0,0006443 364,06 ** 
Galat 18 0,000032 0,0000018   
Total 26 0,019187       

 
Dari hasil Uji Polinomial Orthogonal tersebut dapat diketahui bahwa faktor konsentrasi 

mempunyai pengaruh hanya sampai tingkat linear sedangkan faktor waktu dedah mempunyai 
pengaruh sampai tingkat quadratik.  

Peningkatan konsentrasi Pb pada perlakuan akan mengakibatkan kenaikan tingkat 
bioakumulasi Pb pada jaringan lunak kerang. Hubungan antara peningkatan konsentrasi Pb 



perlakuan dengan kenaikan tingkat bioakumulasi Pb pada jaringan lunak kerang akan 
menunjukkan hubungan linear. Apabila hal tersebut terjadi di perairan, berarti semakin tinggi 
ketersediaan logam Pb di perairan, maka semakin tinggi pula tingkat bioakumulasinya. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Bryan (1979) dalam Sugianto (1997) yang menyatakan bahwa 
kecepatan penyerapan secara langsung untuk beberapa logam sesuai dengan tingkatan 
ketersediaannya (konsentrasi) di lingkungannya. 

Semakin lama waktu dedah yang diberikan terhadap kerang, maka akan 
mengakibatkan kenaikan tingkat bioakumulasi Pb pada jaringan lunak kerang. Hubungan 
antara lama waktu dedah dengan kenaikan tingkat bioakumulasi Pb pada jaringan lunak kerang 
akan menunjukkan hubungan quadratik. Hubungan quadratik memungkinkan kenaikan tingkat 
bioakumulasi Pb meningkat dengan signifikan seiring dengan bertambahnya waktu dedah. 
Peningkatan secara signifikan tersebut belum terjadi pada awal perlakuan Pb, namun terjadi 
setelah perlakuan Pb berjalan 2 minggu.  

Hasil analisa Polinomial Orthogonal dapat digambarkan pada Gambar 1 dan Gambar 2 
dibawah ini. 
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Gambar 1. Grafik Tingkat Pengaruh Konsentrasi Pb dan Waktu Dedah 

Terhadap Konsentrasi Pb dalam Jaringan Lunak Kerang 
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Gambar 2. Grafik Pengaruh Perlakuan Konsentrasi Pb dan Waktu Dedah Terhadap 

Konsentrasi Pb dalam Jaringan Lunak Kerang 
 
 



Kesimpulan dan Saran  
 
Kerang Totok mempunyai tingkat bioakumulasi terhadap logam berat Pb 1 ppm, 10 

ppm dan 20 ppm masing-masing sebesar 0,0888 ppm, 0,0570 ppm dan 0,0109 ppm setelah 
dilakukan percobaan dalam skala laboratorium selama 3 minggu. Tingkat bioakumulasi Kerang 
Totok terhadap logam berat Pb dipengaruhi oleh parameter air, konsentrasi perlakuan Pb dan 
waktu dedah. Semakin tinggi konsentrasi perlakuan dan waktu dedah, semakin tinggi tingkat 
bioakumulasi Kerang Totok terhadap logam berat Pb. 
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