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FAKTOR BIOAKUMULASI TIMBAL PADA
DARAH (Anadara granosa) BERDASARKAN
BIOKINETIKA MENGGUNAKAN PERUNUT 210Pb

KERANG
STUDI

Hero Umbara, Heny Suseno
Pusat Teknologi Limbah Radioaktif BATAN, Kawasan PUSPIPTEK Serpong Tangerang 15310

ABSTRAK

FAKTOR BfOAKUMULASI T1MBAL PADA KERANG DARAH (Anadara granosa) BERDASARKAN STUDI
BIOKINETIKA MENGGUNAKAN PERUNUT 21OPb.Timbal merupakan jenis logam berat berbahaya bagi
kesehatan manusia dan konsentrasinya di lingkungan pesisir harus dimonitoring secara kontinyu mengingat
polutan ini dapat diakumulasi oleh berbagai biota laut. Salah satu teknik pemonitorannya adalah
menggunakan bioindikator. Anadara granosa merupakan biota laut yang penyebarannya hampir di seluruh
pantai Indonesia, hidup di dasar, di daerah pasir berlumpur pada kedalaman sampai dengan 4 meter dan
relatif tenang. Berdasarkan buku neraca keseimbangan lingkungan DKI Jakarta, Anadara granosa
merupakan makrozobentos di Teluk Jakarta dengan kerapatan kedua terbanyak setelah Donax atau dengan
kelimpahan 14 individu per meter persegi. Berdasarkan neraca tersebut dari 26 lokasi pemantauan 22 lokasi
ditemui bentosjenis ini sehingga biota ini dapat dijadikan sebagai bioindikator. Penelitian bioakumulasi Pb
dalam Anadara granosa menggunakan perunut 210Pbdilakukan untukmemperoleh bioindikator berda.mrkan
proses biokinetika yang meliputi faktor konsentrasi, konstanta pengambilan, konstanta depurasi dan waktu
paro biologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anadara granosa dapat digunakan sebagai bioindikator
timbal di Teluk Jakarta.

ABSTRACT

LEAD BJOACUMULATION FACTOR OF COCKLE SHELL (Anadara granosa) BASE ON
BJOKINETIC STUDY THAT USED RADJOTRACER 11OPb. Lead is kind of hazardous heavy metal to
human health and the concentration in the costal environment should be monitored continuously because
lead could be accumulated by marine biota. One of the monitoring techniques is bioindicator. Anadara
granosa is a marine biota which spread in almost all Indonesian coastal, life in the bottom and mud sandy
environment in the depth of until 4 meter and relatively still. Base on the book of environmental equilibrium
balance DKI Jakarta, Anadara granosa is a macrozobenthos in Jakarta bay which have second highest
density after Donax or with density of 14 individual per meter square. Base on the environmental
equilibrium balance from 26 locations, 22 locations can be found Anadara granosa so this mollusk could be
used for bioindicator. The objective of research for bioaccumulation that use 2/oPb as a tracer is to find
bioindicator base on biokinetic process which include concentration factor, uptake and depuration processes
and biology half life. The result shows that Anadara granosa could be use as a lead bioindicator in Jakarta
bay.

PENDAHULUAN

POIUSi dari sektor industri yang dihadapiIndonesia secara langsung berhubungan
dengan pertumbuhan industri. Pertumbuhan
industri Indonesia mempunyai konsekuensi pada
degradasi lingkungan terutama di Pulau Jawa
dimana sekitar 75 % industri tersebut berada.[lJ.

Degradasi lingkungan cenderung meningkat yang
dibuktikan oleh terkontaminasinya air, udara dan
tanah yang berdampak pada kesehatan, kerusakan
di daerah hilir dan tentu saja ekosistem perairan
laut. Secara luas pulutan yang berasal dari sektor
industri terdiri dari 3 jenis yaitu: polutan
tradisional di air (antara lain 8005 dan padatan
terlarut), polutan tradisional di udara (seperti
partikulat, belerang dan nitrogen oksida serta

karbon monoksida) dan polutan yang berasal dari
zat beracun dan berbahaya (seperti logam berat
yang dapat terakumulasiilJ.

Timbal merupakan logam berat yang sangat
beracun, dapat dideteksi secara praktis pada
seluruh benda mati di lingkungan dan seluruh
sistem biologis peraian laut. Sumber utama polutan
timbal adalah berasal dari komponen gugus alkyl
timbal yang digunakan sebagai bahan additive
bensin, limbah dari sektor industri dan deposisi
pembakaran batu bara. Timbal menyebabkan racun
pada sistem saraf, hemetologic, hemetotoxic dan
mempengaruhi kerja ginjal. Konsumsi mingguan
elemen ini yang direkomendasikan oleh WHO

toleransinya bagi orang dewasa adalah 50 Jlglkg
berat badan dan untuk bayi atau anak-anak 25
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. ~glkg berat badan. Sedangkan gejala keracunan
kronis ditandai dengan rasa mual, anemia, sakit di
sekitar perut dan dapat menyebabkan kelumpuhan.
Depkes RI membatasi Pb maksimum dalam
makanan 4 ppm, sedangkan FAO membatasi
maksimum 2 ppm[2J•

Salah satu biota laut yang mampu
mengakumulasi timbal adalah kerang darah
(Anadara granosa) yang hidupnya dengan cara
membenamkan diri dalam lumpur berpasir di
daerah pasang surut. Hewan ini banyak ditemukan
di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, pantai timur
Sumatera, di sebelah utara Timor, Lombok, Teluk
Bima, Selat Buton dan Sulawesi. Andara granosa
merupakan kelas bivalva, famili Arcidae dari genus
Anadara. Bentuknya bulat kipas, agak lonjong,
terdiri dari dua belahan yang sarna (simetris),
mempunyai garis palial pada cangkang sebelah
dalam yang lengkap dan garis palial bagian luar
beralur. Bagian dalam halus dengan warna putih
mengkilat. Wama dasar kerang putih kemerahan
(merah darah) dan bagian dagingnya merah.dan
ukuran lebar cangkang dapat mencapai 4 cm.

Studi bioakumulasi timbal pada Anadara
granosa menggunakan perunut radioaktif
dimaksudkan untuk mempelajari biokinetika di
dalam tubuh biota tersebut. Penelitian ini bertujuan
untuk pemilihan bioindikator polutan timbal di
Teluk Jakarta berdasarkan data biokinetika yang
diperoleh dari pereobaan. Penelitian menggunakan
aplikasi teknik nuklir untuk studi bioakumulasi
timbal menggunakan perunut 210Pb. Perunut
terse but mempunyai energi gamma sebesar 46,5
keY sehingga dapat dideteksi menggunakan
spektrometer gamma13•7J• Disisi lain keunggulan
metoda dengan menggunakan perunut ini adalah
bersifat non destruktif yang memungkinkan
pengukuran hewan pereobaan dapat dilakukan
secara individu sampai dengan akhir pereobaan.
Perunut radioaktif telah digunakan secara luas
untuk mempelajari akumulasi peneemar dalam
organisme taut karena mempunyai keuntungan
antara lain: mudah dalam pengukuran dan
menghasilkan data yang presisi, dapat digunakan
untuk konsentrasi yang sangat rendah dimana
konsentrasinya dapat diatur mendekati kondisi
realistik dalam lingkungan[8J•

TAT A KERJA

Bahan

]. Perunut radioaktif 210Pbdan Pb(N03h larutan
HCI dan NaOH berkonsentrasi 0, I M sebagai
pengatur pH.

2. Akuarium masing-masing berkapasitas 75 liter
untuk keperluan aklimatisasi dan berukuran 20
liter untuk keperluan percobaan bioakumulasi.

3. Air laut dan Anadara granosa yang diambil
dari perairan yang belum terkontaminasi

Alat

l. Aquaria system yang terdiri dari sistem
sirkulasi dan filtrasi.

2. Plankton breeder untuk penyediaan sumber
pakan.

3. Mikroskop untuk menghitung densitas plankton
yang dibiakkan

4. Spektrometer gamma dilengkapi detektor
Nal(TI) diameter 10 cm tinggi 40 em buatan
Bicron Corp tipe HQ 490 seri 2M2/2 yang
dihubungkan dengan MCA terintegrasi dalam
sistem Inspector buatan Canberra terkoneksi
dengan komputer.

5. pH meter dan konduktometer untuk
menentukan kondisi kimia dan fisik perairan.

6. Alat diseksi (bedah) untuk memilah-milah
bagian hewan percobaan

Metode

Aklimatisasi

Aklimatisasi bertujuan untuk menghilang
kan stres hewan percobaan dalam kondisi aquarium
sehingga dapat digunakan dalam pereobaan
bioakumulasi. Anadara granosa diambil secara
langsung dari perairan dengan teknik penyelaman.
Andara granosa selanjutnya dibersihkan dari
hewan lain yang menempel pada eangkangnya dan
ditempatkan sebanyak 75 buah dalam akuarium
berkapasitas 75 liter. Akuarium dilengkapi dengan
filter penyaring dan pompa sirkulasi sehingga
kualitas air dapat dipertahankan. Penggantian air
dalam akuarium tersebut dilakukan setiap hari.
Pemberian pakan berupa mikro alga (Chlorella sp)
dilakukan 2 kali sehari. Seluruh proses
aklimatisasi dilakukan dengan memelihara
Anadara granosa selama 2 minggu tanpa
pemberian kontaminan.

Proses bioakumulasi melalui jalur air laut

Setelah menjalani proses aklimatisasi,
Anadara granosa ditempatkan dalam aquarium
berukuran 20 liter ditempatkan masing-masing 15
ekor hewan percobaan. Aquarium berisi air taut
yang telah difiltrasi menggunakan filter 0,2f!m
pada pH 8;2 (pH air laut normal) dan ditambahkan
kontaminan simulasi sehingga mengandung 0,00 I
mg/I Pb dan 210PbIBq/ml. Media air laut terse but
diganti setiap hari untuk mempertahankan
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konsentrasinya. Pemberian pakan dilakukan 2 kali
sehari. Secara periodik, dua hari sekali seluruh
hewan percobaan dianalisis kandungan 2IOPb
menggunakan spektrometer gamma untuk
memperoleh data pengambilan kontaminan.
Pemberian kontaminan dihentikan ketika

konsentrasi 2IOPb dalam tubuh hewan percobaan
tidak mengalami kenaikan atau berada dalam
keadaan tunak (steady state). Seluruh hewan

percobaan dipindahkan ke media air laut yang
tidak mengandung kontaminan untuk menjalani
proses depurasi. Konsentrasi kontaminan keadaan

tunak (Css,w) diperoleh dari konsentrasi 210Pb dalam
tubuh hewan percobaan pada waktu t tidak terjadi
peningkatan konsentrasi. Nilai Faktor konsentrasi
dihitung berdasarkan rasio konsentrasi 2IOPbdalam
Anadara granosa (Bq/g) terhadap konsentrasi 2IOPb
dalam media air Iaut (Bq/ml).Konstanta
pengambilan (/(",11') diperoleh dari slope gratik
waktu (t) terhadap faktor konsentrasi (FK).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum bioindikator yang dapat
digunakan untuk memantau keadaan pencemaran
di suatu tempat harus memenuhi kriteria sebagai
berikut [4,5]:

I. Organisme yang dijadikan sebagai bioindikator
memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap
perubahan lingkungan,

2. Organisme yang dijadikan sebagai bioindikator
memiliki kebiasaan hidup menetap di suatu
tempat atau pemencarannya terbatas.

3. Organisme yang dijadikan sebagai bioindikator
mudah dilakukan pengambilan sam pel dan
merupakan organisme yang umum dijumpai di
lokasi pengamatan,

4. Akumulasi dari pencemar tidak mengakibatkan
kematian dari organisme yang dijadikan
sebagai bioindikator.

5. Organisme yang dijadikan sebagai bioindikator
lebih disukai yang berumur panjang, sehingga
dapat diperoleh individu contoh dari berbagai
stadium atau individu contoh dari berbagai
tingkatan umur.

Secara khusus bioindikator organisme laut

dapat didetinisikan sebagai spesies yang dapat
beradaptasi terhadap keadaan pencemaran tertentu,
keberadaannya dalam suatu wilayah mencirikan
adanya pencemaran dan mampu mengakumulasi
pencemar yang berada dalam jumJah runutan dalam
Iingkungan[4,6]. Berdasarkan hal tersebut maka

hampir seluruh invertebrata laut khususnya
moluska dapat digunakan sebagai bioindikator.

Pemilihan bioindikator timbal di perairan

Teluk Jakarta pertama kali dapat dilakukan
berdasarkan inventarisasi jenis dan kelimpahannya
moluska di perairan tersebut. Inventarisasi jenis
moluska dan kelimpahannya menggunakan data
generik yang diacu dari Buku Neraca

Keseimbangan Lingkungan Pemerintah daerah
OKI Jakarta tahun 2000. Berdasarkan acuan

tersebut maka jenis moluska yang diamati dari 26
lokasi pengambilan sampel dan rerata
kelimpahannya dapat dilihat pada Tabel I.

Tabell. Jenis dan kelimpahan moluska di
perairan Teluk Jakarta

No
Jenis Moluska Rerata Kelimpahan

(I ndividu/m2)1

Anadara 14
2

Architectonica 2
3

Celaana Kurang dari 1

4

Codakia Kurang dari 1

5

Conus Kurang dari 1
6

Cypraea 12

7

Dentalium 4

8

Donax 393

9

Epitonium Kurang dari 1

10

Euchelus 0

11

Hemitoma Kurang dari 1

12

Latirus Kurang dari 1

13

Lingula Kurang dari I
14

Lit/orina Kurang dari 1

15

Lutraria Kurang dari I
16

Meretrix 3

17

Mitra 2

18

Modiolus Kurang dari I
19

Murax Kurang dari I
20

Nassaria Kurang dari I
21

Nassarius 2

22

Natica Kurang dari I
23

Nuculinae 2

24

Pitar Kurang dari I
25

Polinices Kurang dari I
26

Pyramidella Kurang dari I
27

Rhinoc/avis 2

28

Ringicula 2

29

Strombus Kurang dari I
30

Terebra Kurang dari 1

31

Terebralia 2

32

Trochus Kurang dari I
33

Turbo Kurang dari I
34

Turitella 6

35

Turris Kurang dari I
36

Vexillum Kurang dari 1

Sumber: Buku Neraca Kcseimbangan Lingkungan
Pemerintah daerah DK( Jakartal'll
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Berdasarkan Tabel I, Anadara granosa
merupakan makrozobentos di Teluk Jakarta dengan
kerapatan kedua terbanyak setelah donax atau
dengan kelimpahan 14 individu per meter persegi.
Dari 26 lokasi pemantauan 22 lokasi ditemui
bentos jenis ini sehingga biota ini dapat dijadikan
kandidat sebagai bioindikator.

Langkah kedua pemilihan bioindikator
tersebut adalah inventarisasi data biokinetika
timbal dalam tubuh Anadara granosa.
Kemampuan Anadara granos a mengakumulasi
timbal yang direpresentasikan oleh Faktor
Konsentrasi ditunjukkan pada Gambar 1.

kedl lebih cepat dibandingkan yang berukuran
lebih besar. Ukuran tubuh yang kedl (berusia
muda) lebih cepat mengambil kontaminan
dibandingkan dengan ukuran tubuh yang lebih
besar (berusia lebih tua). Walaupun ukuran tubuh
kedl tetapi luas pennukaan dan rasio volume dan
konsentrasi enzim memainkan peranan yang sangat
penting[lO]. Ion logam diambil oleh organisme
laut dari dalam air melalui lebih dari satu jalur
transportasi dan secara fisik dipengaruhi oleh luas
pennukaan hewan tersebut, antara lain['\]:

I. Transport carrier mediated dimana ion logam
berikatan dengan protein

2. Transportasi melalui protein pembawa di mana
saluran membran sel (membran channel) yang
mengandung protein dengan inti hidrophobik
yang dapat dilalui oleh logam.

3. Difusi pasif lemak dengan logam terlarut (non
polar) di mana logam larut dalam lapisan ganda
lemak tennasuk alkil metal, logam netral
lipofilik dan spesi metal kompleks anorganik.

Pada pemilihan bioindikator, data proses
pelepasan polutan dalam tubuh biota percobaan
mutIak diperlukan. Data percobaan pelepasan
timbal dari Anadara granosa yang
direpresentasikan sebagai persen retensi
ditunjukkan pada Gambar 2.
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Gambar 2. Pe!epasan timba! dari Anadara
granosa yang direpresentasikan
sebagai persen retensi

Gambar 2 menunjukkan setelah satu hari
pajanan timbal dihentikan maka Anadara granos a
akan mengekresikan timbal dan yang terikat dalam
jaringan hewan tersebut sebesar 33,7 sampai
dengan 63 %. Setelah 5 hari pajanan dihentikan
maka timbal yang terikat menjadi 10,2 sampai

Waktu(hari)

Gambar 1. Kemampuan Anadara granosa
mengakumu!asi timba!

Gambar 1 menunjukkan Faktor konsentrasi
timbal pada Anadara granosa yang berukuran 2,8
- 3,1 em setelah 1 hari berkisar antara 93 sampai
dengan 331. Nilai Faktor Konsentrasi tersebut terus
meningkat dan mencapai keadaan steady state
setelah 10 hari. Pada kondisi ini nilai Faktor

konsentrasi berkisar antara 560 sampai dengan
680. Kondisi. Berdasarkan data tersebut,
menunjukkan Anadara granosa mampu
mengakumulasi sebesar 560 sampai dengan 680
kali konsentrasi timbal di dalam air laut.
Implementasi dari hasil percobaan adalah bahwa
jika terjadi polusi timbal di Teluk Jakarta maka
setelah I hari konsentrasi timbal mencapai 93
sampai dengan 331 kali dibandingkan dengan
konsentrasinya dalam air laut. Jika polusi tersebut
masih berlangsung, maka dalam 10 hari
konsentrasinya akan meningkat menjadi 560
sampai dengan 680 kali dibandingkan dengan
konsentrasinya dalam air laut.

Pengambilan 210Pb oleh Anadara granosa
dipengaruhi oleh ukuran tubuh hewan tersebut.
Perbedaan tersebut disebabkan kemampuan
pengambilan kontaminan untuk moluska berukuran
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dengan 38,8 %. Implementasi data tersebut untuk
bioindikator timbal di Teluk Jakarta adalah:

1. Kejadian poJusi timbal dapat terdeteksi
menggunakan bioindikator Anadara granosa
walaupun berJangsung I hari.

2. Kontaminan akan diretensi sebesar 33,7 sampai
dengan 63 %. Setelah 5 hari kontaminan masih
tertahan 10,2 sampai dengan 38,8 %.

3. Kemampuan retensi tersebut dapat digunakan
untuk membuktikan kejadian polusi walaupun
telah terhenti selama 5 hari.

Secara lengkap pemilihan bioindikator yang
berbasis pada eksperimen menggunakan perunut
radioaktif adalah merekapitulasi data-data
biokinetika yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Biokinetika timbal dalam tubuh Anadara granosa

Ukuran biota
FKssKu(hari-I)Ke(hari"!)FBKT 1/2 (b) (hari)

2,8 cm

68091,0970,109835,756,33

2,9cm

690111,610,152734,284,56

3,Ocm

560109,340,148738,784,68

3,1 cm

570115,890,142816,134,88

Data biokinetika tersebut merupakan
pemodelan yang dapat diimplementasikan dalam
kondisi perairan laut. Kecepatan pengambilan
timbal oleh Anadara granosa adalah sebesar 91
sampai dengan 115 kali perhari dari konsentrasinya
di air laut. Kecepatan pelepasan sebesar 10,9
sampai dengan 15,2 % perhari dari tubuh hewan
tersebut. Waktu tinggal biologis sehingga
konsentrasinya menjadi setengah kalinya (lJ/2h)

timbal dalam tubuh Anadara granosa adalah 4,56
sampai dengan 6,33 hari. Faktor bioakumulasi
konsentrasi (FBK) timbal dalam hewan terse but
adalah 734,28 sampai dengan 835,75 kali
dibandingkan konsentrasinya dalam air laut.

KESIMPULAN
Anadara granosa dapat dijadikan

bioindikator karena kelimpahannya di perairan
Teluk Jakarta dan kemampuan mengakumulasi
timbal yang direpresentasikan oleh nilai Faktor
Bioakumulasi Konsentrasi maksimal sebesar

835,75 kali dibandingkan konsentrasinya dalam air
Jaut. Disamping itu kemampuan menahan timbal
yang direpresentasikan oleh kecepatan pelepasan
dan waktu tinggal membuktikan hewan ini dapat
dijadikan bioindikator polutan timbal di perairan
Teluk Jakarta.
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