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ABSTRAK

PENGARUH UKURAN KERANG DARAH (ANADARA GRANOSA) TERHADAP BIOKINETIKA
AKUMULASI MERKURI. Telah dilakukan penelitian bioakumulasi Kerang Darah (Anadara granosa)
terhadap biokinetika akumulasi merkuri melalui jalur air laut dalam kondisi laboratorium. Penelitian
dilakukan selain untuk mengetahui pengaruh ukuran kerang darah terhadap parameter biokinetika juga
dilakukan untuk mendapatkan bioindikator berdasarkan parameter biokinetika akumulasi merkuri. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa ukuran tubuh Anadara granosa berpengaruh terhadap factor
konsentrasi dan kemampuan hewan me nahan kontaminan (waktu tinggal kontaminan). Faktor
konsentrasi untuk biota berukuran 1.9, 2.5 dan 3.9 cm terus meningkat dan mencapai keadaan tunak
setelah 24 hari. Faktor konsentrasi Anadara granosa dalam keadaan tunak diketahui berkisar 518 
890. Waktu paro biologis Anadara granosa berukuran·1.9, 2.5 dan 3.9 berturut-turut sebesar 0.1476,
0.1645 dan 0.2573 hari. Berdasarkan mekanisme proses biokinetika merkuri membuktikan Anadara
granosa merupakan jenis invertebrata yang tepat untuk dijadikan bioindikator.

ABSTRACT
THE EFFECT OF BODY SIZE IN MERCURY ACCUMULATION BIOKINETIC OF COCKLE SHELL

(ANADARA GRANOSA) Accumulatior. of mercury biokinetic in cockle shell (Anadara granosa) through
water pathway has beel, ilil/estigated under laboratory condition. The objective of research is to find the
effect of body size in mercury biokinetic of Anadara granosa and to find bioindicator based on biokinetic
parameter. The research shows that body size of Anae/ara granosa give an effect to concentration
factor and could barrier mercury contaminant. Concentration factor for size 1.9, 2.5 and 3.9 cm of biota
moving high and reach steady state condition after 24 days. Concentration factor of Anadara granosa in
size 1.9, 2.5 and 3.9 is 01476, 0.1645 and 0.2573 day. Based on mechanism of mercury biokinetic
process, it was proof that Anadara granosa is an ideal invertebrate for bioindicator.

PENDAHULUAN

Limbah yang tereksternalisasi ke
lingkungan semakin meningkat baik jumlah
maupun jenisnya yang secara langsung
maupun tidak langsung akan menurunkan
kualitas lingkungan hidup sebagai suatu
kesatuan sistem. Daerah pesisir merupakan
bagian lingkungan hidup yang mudah
terpengaruh dengan adanya buangan limbah.
Topografi yang landai menjadikan perairan
pesisir sebagai tempat penampungan (storage
system) akhir segala jenis limbah selain itu,
sebagai tempat peralihan antara darat dan
laut, wilayah pesisir ditandai oleh adanya
gradien perubahan sifat ekologi yang tajam
dan karenanya merupakan wilayah yang peka
terhadap gangguan akibat adanya perubahan
/ingkungan dengan fluktuasi di luar normal
(Rokhmin, 1996).

Masukan kuantitas limbah ke dalam

ekosistem pesisir dan lautan di Indonesia terus
meningkat secara tajam, terutama dalam dua
dasawarsa terakhir. Menurut UNEP (1990),
sebagian besar (Iebih kurang 80%) bahan
pencemar yang ditemukan di laut berasal dari
kegiatan manusia di daratan (land basic
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activities). Teluk Jakarta merupakan salah satu
daerah perairan pesisir dengan tingkat
pencemaran khususnya logam berat yang
cukup tinggi. Perkembangan Kawasan
Metropolitan Jakarta setengah abad terakhir
menjadikan Teluk Jakarta menerima tekanan
yang besar sebagai akibat dari aktivitas
man usia. Terlebih lagi keberadaan Teluk
Jakarta sebagai tempat pembuangan akhir
limbah cair melalui beberapa aliran sungai
besar (Cisadane, Ciliwung, Citarum) dan
sungan kecil lainnya, semakin memperburuk
kondisi lingkungan. Konsentrasi logam berat
merkuri di perairan Teluk Jakarta pada tahun
1977 - 1978 berkisar antara 0.002 - 0.35 ppm
(SATAN, 1979). Tahun 1982 konsentrasi
merkuri mengalami peningkatan dan terdeteksi
antara 0.005 - 0.029 ppm (LON-LlPI, 1983).
Sementara itu baku mutu lingkungan dalam
KEPMEN KLH No. 02/1988 adalah sebesar

0.003 ppm. Pencemaran merkuri dari tahun ke
tahun diperkirakan terus menigkat, sehingga
besar kemungkinan terakumulasi pada
berbagai biota laut yang pada akhirnya
berdampak pada manusia. Hal ini terjadi
karena merkuri di ling kung an perairan mudah
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berubah dari bentuk ionik menjadi berbagai
jenis organo merkuri yang selanjutnya dalam
ekosistem perairan pesisir dapat terakumulasi
dalam organisme laut, kemudian mengalami
biotransformasi dan biomagnifikasi melalui
sistem jaringan makanan (food web).

Fenomena pencemaran lingkungan
oleh merkuri di Teluk Jakarta menimbulkan

aspek kemungkinan penerapan berbagai
metode ana lis is. Metode konvensional

dilakukan melalui deteksi kimia menggunakan
instrumentasi antara lain Atomic adsorption
Spectrofotometer (AAS). Pendeteksian dengan
AAS dihadapkan pada kendala yaitu hanya
mendeteksi kejadian pencemaran pada saat
polutan masuk ke Teluk Jakarta, di sisi lain
pad a saat input polutan terhenti keberadaan
merkuri tidak dapat dideteksi. Hal inilah yang
menyebabkan hasil analisis yang dilakukan
berbagi pihak berbeda satu sama lain.
Dibandingkan metode AAS, pengukuran
merkuri dengan aplikasi teknik nuklir (ATN)
menggunakan bioindikator lebih sensistif
karena pasca kejadian pencemaran atau
walaupun polutan dihentikan, keberadaannya
masih dapat dideteksi pada tubuhbioindikator.
Untuk memperoleh metode bioindikator
dengan ATN harus dipilih biota yang mampu
mengakumulasi merkuri dari lingkungan
perairan. Kerang darah (Anadara granosa)
merupakan golongan moluska yang hidup
tersebar dan immobile di Teluk Jakarta

sehingga dapat dijadikan sebagai bioindikator.
Untuk pemilihan Anadara granosa sebagai
bioindikator harus didasarkan pada mekanisme
perilaku pence mar pada tubuh biota yang
meliputi kecepatan pengambilan (uptake),
retensi dan kecepatan pelepasan (depuration).

TAT A KERJA
Bahan
Perunut 203Hg produksi Pusat Radioisotop dan
Radiofarmaka BATAN, Larutan merkuri,
akuarium berkapsitas 15 liter dan 50 liter, air
laut dan moluska laut Anadara granosa.

Alat

Spektrometer gamma dengan detector Nal(TI)
diameter 10 cm tingi 40 cm produksi Bicron
Corp tipe HQ 490 seri 2M2/2 yang terhubung
dengan MCA terintegrasi dalam card ASA 100.

Metode
Aklimatisasi

Anadara granosa yang diperoleh
langsung dari perairan Kepulauan Seribu
terlebih dahulu dibersihkan dari hewan lain

atau pengotor yang menempel pada
cangkangnya. Moluska tersebut selanjutnya
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ditempatkan dalam bak aklimatisasi yang telah
dilengkapi dengan sistem sirkulasi tertutup,
penyaring kotoran serta foam removal.
Perbandingan biota terhadap banyaknya air
adalah 1:1. Aklimatisasi yang bertujuan untuk
menghilangkan stress Anadara granosa
dilakukan selama 1 minggu tanpa pemberian
kontaminan merkuri maupun peru nut 203Hg.

Proses Bioakumulasi

Setelah aklimatisasi, sebanyak 15
moluska yang terlihat baik secara fisik
dimasukkan ke dalam aquarium berisi 15 liter
air laut yang telah diberi kontaminan merkuri
0.001 ppm dan perunut 203 Hg 1 kBq/L. Media
air laut diganti setiap hari untuk
mempertahankan kondisi diatas. Secara
periodik, setiap moluska dicacah dengan
spectrometer gamma untuk memperoleh data
pengambilan kontaminan oleh masing-masing
biota e03Hg dari fase terlarut). Hasil cacahan
diamati hari ke hari, jika konsentrasi 203Hg
dalam tubuh moluska tidak mengalami
kenaikan atau berada dalam keadaan tunak

(steady state) pemberian kontaminan
dihentikan.

Proses Depurasi
Seluruh biota dari proses

bioakumulasi dimasukkan ke dalam bak

depurasi dengan sistem sirkulasi terbuka.
Sama halnya dengan proses bioakumulasi,
setiap hari masing-masing moluska dicacah
menggunakan spectrometer gamma untuk
memperoleh data pelepasan kontaminan.

Perhitungan Biokinetika
Pengamatan pengambilan (uptake)

kontaminan dilakukan dengan cara
menganalisis kandungan radionuklida yang
digunakan sebagai perunut radioaktif dalam
periode tertentu dan dikonversikan dalam
parameter biokinetik Faktor Konsentrasi (FK)

FK = KOl1sel1/rasi /racer(Bq) / gram orgal1isme
KOl1sel1/rasi /racer(Bq)/ gram air

Pada depurasi dilakukan analisis
terhadap presentase kontaminan (AI) yang
terikat dalam organisme dan waktu tinggal
(waktu paro) kontaminan dalam organisme laut
(t1l2b), dengan ke sebagai slope konsentrasi
terhadap waktu.

At = Aoe-kc.t

0,693
tl/2 = --

ke
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengambilan dan retensi peneemar
oleh makhluk hidup mengakibatkan
peningkatan kepekatan yang dapat memiliki
pengaruh yang merusak. Proses ini dapat
terjadi oleh penyerapan langsung dari
lingkungan sekeliling atau oleh penyerapan
suatu peneemar melalui jalur makanan.
Bioakumulasi dalam suatu organisme laut
adalah langkah pertama sebelum organisme
tersebut menunjukkan responnya terhadap
peneemar/kontaminan dalam siklus
biogeokimia (Fisher, 2002). Untuk menaksir
efek kerusakan terhadap lingkungan dari
beberapa polutan yang terdistribusi ke
lingkungan dapat diuji dengan menggunakan
spesies yang mewakili lingkungan yang ada di
perairan tersebut. Spesies. yang diuji harus
dipilih atas dasar kesamaan biokemis dan
fisiologis dari spesies dimana hasil pereobaan
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digunakan. Berpijak pad a hal tersebut,
moluska dalam hal ini Anadara granosa
merupakan jenis hewan yang tepat digunakan
sebagai bioindikator. Sebagai aeuan lain,
berdasarkan buku Neraca Keseimbangan
Lingkungan Pemerintah Oaerah Ibukota OKI
Jakarta diketahui rerata kelimpahan Anadara
granosa di perairan Teluk Jakarta menempati
posisi kedua setelah Oonax, yaitu sebanyak 14
individu/m2. Melalui mekanisme biokinetika
akumulasi merkuri, dasar pemilihan Anadara
granosa sebagai bioindikator di perairan laut
menjadi lebih kuat.

Pada pereobaan uptake merkuri,
kenaikan konsentrasi terhadap lamanya kontak
dengan 203Hg dalam air laut yang
dipresentasikan melalui faktor konsentrasi
pada berbagai ukuran Anadara granosa
ditunjukkan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Proses uptake merkuri pada berbagai ukuran Anadara granosa

Mengaeu pada Gambar 1, terlihat
keadaan tunak Anadara granosa dengan tiga
ukuran berbeda dieapai pada hari ke-24, Nilai
faktor konsentrasi pada keadaan tunak (FKss)
Anadara granosa berukuran 1,9; 2,5 dan 3,9
em berturut-turut sebesar 890,04; 858,88 dan
518,89, Faktor konsentrasi pad a awal
pereobaan pengambilan merkuri oleh Anadara
granosa yaitu setelah 2 hari berkisar antara 57
- 198 dan pada kondisi tunak setelah 24 hari
berkisar 518 - 890, Nilai tersebut

mengindikasikan bahwa jika perairan
tekontaminasi oleh merkuri maka setelah 2 hari
Anadara granosa mampu mengakumulasi
sebanyak 57 sampai 198 kali konsentrasi
merkuri yang terdapat di air laut. Polusi yang
terus berlanjut sampai 24 hari (steady state)
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akan meningkalkan akumulasi merkuri dalam
tubuh biota sebesar 518 sampai 890 kali
dibandingkan konsentrasinya dalam air laut.

Terlihat pada Gambar 1, bahwa nilai
faktor konsentrasi untuk biota berukuran 1,9;
2,5 dan 3,9 em terus meningkat dan meneapai
keadaan tunak setelah 24 hari, Tidak

terdapatnya perbedaan waktu kondisi tunak
menunjukkan variasi ukuran hewan tidak
mempengaruhi waktu lamanya peneapaian
kondisi tunak oleh Anadara granosa, Berbeda
dengan waktu kondisi tunak, nilai faktor
konsentrasi pada proses pengambilan merkuri
dipengaruhi ukuran tubuh hewan, Pengaruh
ukuran tubuh hewan terhadap nilai faktor
konsentrasi ditunjukkan pad a Gambar 2.
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Gambar 2. Pengaruh ukuran hewan terhadap faktor konsentrasi dari air laut

Koeffisien korelasi pada Gambar 2
menunjukkan terdapatnya pengaruh ukuran
hewan terhadap parameter biokinetika
pengambilan merkuri yang direpresentasikan
melalui FKss. Semakin besar ukuran biota

maka kemampuan pengambilan kontaminan
akan semakin kecil, demikian juga sebaliknya.
Walaupun ukuran tubuh kecil tetapi luas
permukaan dan rasio volume dan konsentrasi
enzim memainkan peranan yang sangat
penting (Bruner, 1994).

Peoses bioakumulasi selalu dihitung
berdasarkan pada biokinetika pengambilan
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dan pelepasan. Berpijak pada hal tersebut
maka mekanisme pelepasan merkuri dari
dalam tubuh Anadara granosa yang
direpresentasikan melalui persen retensi
merupakan kajian yang juga diperlukan. Pada
proses pelepasan ini dapat diketahui sampai
berapa lama kontaminan dapat bertahan
dalam tubuh Anadara granosa setelah
masukan kontaminan berhenli. Hasil
percobaan pelepasan merkuri oleh Anadara
granosa yang direpresentasikan melalui
persen retensi dalam tubuh hewan percobaan
ditunukkan pada Gambar 3.
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Gambar 3. Proses depurasi merkuri pada berbagai ukuran Anadara granosa
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Gambar 4. Pengaruh ukuran Anadara granosa terhadap waktu paro biologis

Berdasarkan data eksperimen
biokinetika pelepasan merkuri dari air laut oleh
Anadara granosa dapat ditentukan waktu paro
biologis. Pengaruh ukuran hewan terhadap
waktu paro biologis ditunjukkan pada Gambar
4.

Berdasarkan Gambar 4 terlihat bahwa

ukuran moluska mempengaruhi waktu paro
biologis. Semakin besar ukuran Anadara
granosa, maka retensi kontaminan semakin
lama. Waktu paro biologis Anadara granosa
berukuran 1.9; 2.5 dan 3.9 berturut-turut
sebesar 0.1476; 0.1645 dan 0.2573 hari.

KESIMPULAN
Faktor konsentrasi untuk biota

berukuran 1.9; 2.5 dan 3.9 cm terus meningkat
dan mencapai keadaan tunak setelah 24 hari.
Faktor konsentrasi Anadara granosa dalam
keadaan tunak diketahui berkisar 518 - 890.

Waktu para biologis Anadara granosa
berukuran 1.9; 2.5 dan 3.9 berturut-turut
sebesar 0.1476; 0.1645 dan 0.2573 hari.

Berdasarkan mekanisme proses biokinetika
merkuri membuktikan Anadara granosa
merupakan jenis invertebrata yang tepat untuk
dijadikan bioindikator.
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