
Kandungan Merkuri Pada Daging Ikan Tawes (Barbonymus gonionotus) 
yang Diberi Pakan Eceng Gondok (Eichornia crassipes) 

Dalam Sistem Budidaya Ikan di Waduk Cirata  
 

Titin Herawati*
1
Ayi Yustiati

1
 Atikah Nurhayati

1
 
 

1
Staf Pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran 

Jl. Raya Bandung-Sumedang Km 21, UBR 40600 
*email : herawati.h19@gmail.com 

 
Abstrak 

 

Penelitian mengenai kandungan Merkuri pada daging ikan tawes (Barbonymus gonionotus) yang diberi 

Eceng Gondok dalam sistem budidaya ikan di Waduk Cirata telah dilakukan di Waduk Cirata dan Balai Uji 

Standar Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BUSKI PM) Jakarta Timur untuk pengujian logam merkuri pada 

sampel. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2015 sampai dengan Juni 2015. Tujuannya adalah untuk 

mengetahui pengaruh pemberian pakan eceng gondok terhadap konsentrasi merkuri dalam daging ikan. Metode 

penelitian secara ekperimen dengan menggunakan Rancangan Acak lengkap (RAl) yang terdiri dari 3 perlakuan 

dan 4 ulangan, pengambilan sampel ikan secara purposif. Perlakuan adalah jumlah pemberian pakan sebesar 

10%, 20%, dan 30% dari biomassa ikan Tawes. Parameter yang diamati adalah konsentrasi merkuri pada eceng 

gondok dan pada daging ikan.  Hasil penelitian menunjukkan kandungan merkuri pada eceng gondok sebesar  

10,854 g/g dan pada daging ikan yang diberi pakan eceng gondok 10% sebesar  0,068 g/g, pemberian pakan 

20% sebesar 0,111 g/g, dan pemberian pakan 30% sebesar 0,019 g/g. Kandungan merkuri dalam daging masih 

berada dibawah batas maksimum cemaran Hg dalam makanan yang ditetapkan oleh Dirjen Pengawasan Obat dan 

Makanan (POM) dan Food and Drug Administration (FDA). 

 

Kata kunci:Eceng Gondok, Ikan Tawes, Merkuri, Waduk Cirata, Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan (POM), 

Food and Drug Administration (FDA) 
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Abstract 

 
Research on Mercury content in silver barb (Barbonymus gonionotus) meat fed by water hyacinth (Eichornia 

crassipes) in fish farming system in Cirata Reservoir has been conducted from February 2015 to June 2015.  

Mercury analysis of the sample was conducted at Test Center for Fish Quarantine Standards and Quality Control 

(BUSKI PM) East Jakarta. The aim of the research is to find out the effect of water hyacinth feeding on mercury 

content in fish meat.This research used experimental method with completely randomized design. There are three 

treatments and four replications. The treatments are the amount of water hyacinth of 10%, 20%, and 30% of the 

silver barb biomass respectively. Parameters measured are the concentration of mercury in the water hyacinth and 

the fish meat. The results showed that mercury content in water hyacinth is 10.854 g/g and in the meat fish fed 

by water hyacinth of 10%, 20%, and 30% of the biomass, each group contains mercury of  0.068 g/g, 0.111 

g/g, and 0,019 g/g respectively. 

 

Keywords: Cirata Reservoir, Mercury, Silver Barb, Water Hyacinth. 
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P ENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Beban pencemar yang masuk ke perairan Waduk Cirata dapat berasal dari luar dan dalam waduk itu 

sendiri. Air sungai Citarum, Cimeta, Cibiuk, Cisokan, Cikundul, Cilangkap dan Cicendo membawa beban 

pencemar bahan organik maupun anorganik masuk ke waduk Cirata, dan kegiatan budidaya perikanan 

masyarakat dalam bentuk Keramba Jaring Apung (KJA), juga menghasilkan bahan pencemar yang sama 

merupakan sumber pencemar yang berasal dari dalam waduk. Jumlah KJA di Waduk Cirata pada tahun 2014 

mencapai 68.874 unit (BPWC, 2015). Jumlah ini telah melebihi daya dukung waduk, yang seharusnya 12.000 

petak, sesuai dengan SK Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 41 Tahun 2002. 

Waduk  Cirata terindikasi telah tercemar bahan organik maupun anorganik, kondisi perairan saat ini sudah 

hipereutrofik, air berwarna hijau dan permukaannya ditumbuhan eceng gondok, tanaman ini telah menutup 

permukaan air waduk Cirata kurang lebih 5% (BPWC, 2014).  Eceng gondok dapat digunakan sebagai bahan 

pakan alternatif untuk ikan herbivor seperti ikan Koan dan tawes, akan tetapi tanaman ini dapat menyerap 

senyawa logam, yang berasal dari air dan sedimen yang mengandung senyawa-senyawa yang bersifat toksik 

seperti merkuri (Hg), yang dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan (health hazard) pada manusia 

mengkonsumsi ikan yang terakumulasi merkuri.  

 

Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalah yang timbul dalam penelitian ini adalah apakah 

eceng gondok yang digunakan sebagai bahan pakan alternatif untuk ikan tawes mengandung merkuri dan berapa 

besar logam tersebut terakumulasi pada daging ikan. 

 

Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kandungan merkuri pada daging ikan tawes yang diberi 

pakan eceng gondok kaitannya dengan kesehatan pangan. 

 

Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pengguna, mengenai 

pemanfaatan eceng gondok sebagai bahan pakan ikan alternatif kaitannya dengan kesehatan pangan. 

 

Kerangka Pemikiran 

Bahan berbahaya dan bercun seperti logam berat di dalam tubuh organisme akan terakumulasi pada organ, 

organ yang paling besar dapat mengakumulasi  logam dari yang besar ke yang kecil berturut – turut adalah  Hati, 

ginjal, insang, dan daging.  

Untuk mengetahui terjadinya akumulasi logam berat pada daging ikan dengan cara menghitung 

konsentrasi pada daging ikan dan air. Muzyed (2011) mengatakan bahwa Bio–Consentration Factor (BCF) 

digunakan untuk mengetahui berapa besar kelipatan konsentrasi logam pada daging yang berasal dari lingkungan 

tersebut. Apabila nilai BCF > 1 maka organisme  memiliki kemampuan untuk mengakumulasi logam berat pada 

tubuhnya dengan baik, dan BCF < 1 organisme tersebut kurang mampu mengakumulasi logam berat. 
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BCF = 
𝐿𝑜𝑔𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑘𝑎𝑛

𝐿𝑜𝑔𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑖𝑟
 

Kandungan logam berat pada daging ikan erat kaitannya dengan keamanan pangan, karena apabila daging 

telah terkontaminasi logam berat maka manusia yang mengkonsumsi ikan tersebut berpotensi mengakumulasi 

logam berat pada tubuhnya.  Hasil Monitoring BPWC (2014) melaporkan rata – rata kandungan logam berat pada 

ikan di Waduk Cirata mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai 2014 (Tabel 1). 

 

 

Tabel 1. Rata – rata kandungan logam berat pada daging ikan (mg/kg berat basah) di Waduk Cirata, 2012 dan  

2014 

Jenis Logam Berat Satuan 
Tahun/Rata – Rata 

2012 2014 

Cu Ppm 0,348 1,433 

Pb Ppm 0,208 1,218 

Zn Ppm 6,246 10,261 

Ni Ppm 0,319 19,171 

Cd Ppm 0,003 0,323 

Cr Ppm 0,234 0,841 

As Ppm 0,009 0,271 

Hg Ppm 12,726 <0,009 

Sumber : BPWC 2014 

Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup 1990 membagi kelompok logam berat 

berdasarkan sifat toksisitas dalam 3 kelompok, yaitu bersifat toksik tinggi yang terdiri atas unsur - unsur Hg, Cd, 

Pb, Cu, dan Zn; bersifat toksik sedang terdiri dari unsur – unsur Cr, Ni, dan Co serta bersifat toksik rendah yang 

terdiri atas unsur Mn dan Fe (Sanusi 2006). Logam berat dapat bersifat esensial dan non esensial, logam berat 

yang bersifat esensial yaitu Cr, Ni, Cu, Zn dan yang bersifat nonesensial yaitu As, Cd, Pb, dan Hg. Elemen yang 

bersifat esensial dibutuhkan dalam proses kehidupan biota akuatik. Kelompok elemen esensial maupun 

nonesensial dapat bersifat toksik atau racun bagi kehidupan biota perairan, terutama apabila terjadi peningkatan 

kadarnya dalam perairan (Sanusi 2006). 

Sumber pencemaran merkuri di Waduk Cirata berasal dari kegiatan di luar waduk dan di dalam waduk itu sendiri, 

kegiatan di luar waduk berupa limbah industri yang mengandung merkuri dibuang ke sungai – sungai yang 

mengalir ke Waduk Cirata. Sebaran industri di Kabupaten Bandung Barat, Cianjur dan Purwakarta sekitar 

kawasan aliran sungai Citarum yang berpotensi membuang limbah (Tabel 2).  

Tabel 2. Distribusi Industri di Kabupaten Bandung Barat, Cianjur dan Purwakarta 

No Jenis Industri 

Wilayah DAS Citarum 

Total Bandung 

Barat 
Cianjur Purwakarta 

1. Tekstil dan 

Produksi Tekstil 

26 4 11 41 
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2. Logam 1 2 3 6 

3. Elektronik 1 1 4 6 

4. Kimia 4 0 0 4 

5. Makanan/minuaman 3 7 2 12 

6. Kulit 1 1 1 3 

7. Kertas 4 0 2 6 

8. Farmasi 2 4 1 7 

9. Cat 3 0 0 3 

10. Otomotif 0 0 0 0 

Sumber : Direktori Perusahaan, PUSDATIN Kementrian Perindustrian (2012)  dalam Birry (2012) 

Kegiatan di luar Waduk yang menyebabkan pencemaran merkuri diantaranya adalah buangan limbah 

pabrik cat, industri kabel listrik, pabrik baterai, limbah pabrik keramik, dan kegiatan limbah domestik yang 

dibuang melalui sungai. 

Kegiatan di Waduk yang menyebabkan pencemaran merkuri diantaranya pakan ikan. Penggunaan pakan 

yang berlebihan selain menyebabkan pendangkalan waduk, kematian masal pada ikan saat turn over, juga 

menyebabkan pencemara logam berat. Hasil monitoring BPWC (2014) pakan yang digunakan oleh pembudidaya 

di Waduk Cirata positif mengandung logam berat berbahaya yaitu timbal (Pb), Cadmium (Cd) dan Merkuri (Hg). 

Pakan dengan merek Pilar dan Turbo merupakan pakan yang mengandung merkuri tertinggi yaitu sebesar 9,09 

ppb (Tabel – 3). 

Tabel 3. Rata – rata kandungan logam berat (mg/kg berat basah) dalam pakan ikan yang digunakan di Waduk 

Cirata 2014 

Jenis 

Logam 

Berat 

Satuan 

Kode Pakan Ikan 
Rata - 

Rata A B C D E 

Pb mg/kg 1,36 1,63 1,22 1,6 tt 1,162 

Cd mg/kg 0,47 0,55 0,49 1,275 1,35 0,827 

Hg Ppb <0,009 <0,009 <0,009 9,09 9,09 3,64 

Sumber : BPWC 2014 

Keterangan : 

Merek A : Gatra  Merek C : Laju  Merek E : Turbo 

Merek B : Mentari Merek D : Pilar 

 

Akumulasi Merkuri Pada Ikan 

Merkuri  merupakan satu-satunya logam yang tidak berbau, berwarna keperakan, dan mengkilap. Logam 

ini diberi lambang Hg berasal dari kata hydragyrum. Merkuri mempunyai sifat kimia dapat bereaksi dengan gas 

klorin, belerang, dan oksigen membentuk garam merkurium. Dengan beberapa logam, seperti emas, perak, 

platina, uranium, tembaga, timbal, natrium, dan kalium, merkuri dapat membentuk paduan logam yang disebut 

amalgam (Efendi 2003).  

Senyawa merkuri biasa digunakan dalam pembuatan cat, komponen listrik, baterai, ekstraksi emas dan 

perak, pembuatan gigi buatan, senyawa anti karat. Garam-garam merkuri juga digunakan sebagai “fumigant” 

yang berperan sebagai pestisida (Palar 2004). 



 6 

Pencemaran merkuri pada perairan dapat terjadi melalui dua cara, yakni melalui deposisi langsung dari 

atmosfer atau dari limbah cair serta melalaui run off air permukaan yang berasal dari daerah tangkapan air (Chen 

et al. 2008) 

Budiono (2003) mengemukakan beberapa kemungkinan bentuk merkuri yang masuk ke dalam lingkungan 

perairan, yaitu: sebagai merkuri anorganik, misalnya merkuri klorida, sebagai merkuri organik, misalnya metil 

merkuri, terikat dalam bentuk padatan terlarut sebagai ion merkuro, dan sebagai merkuri metalik, melalui 

kegiatan perindustrian dan manufaktur. 

Akumulasi logam berat dalam tubuh hewan air menurut Manahan (2002) dipengaruhi banyak faktor, 

diantaranya kadar logam berat dalam air, kadar logam berat dalam sedimen, pH air dan pH sedimen dasar 

perairan, tingkat pencemaran air dalam bentuk COD (Chemical Oxygen Demand), kandungan sulfur dalam air 

dan sedimen, jenis hewan air, umur dan bobot tubuh, dan fase hidup organisme telur, larva dan dewasa.   

pH air mempengaruhi akumulasi logam berat dalam tubuh hewan air, karena semakin rendah pH air, 

maka logam berat semakin larut dalam air (bentuk ion) sehingga semakin mudah masuk ke dalam tubuh hewan 

air, baik melalui insang, bahan makanan, ataupun melalui difusi.  Logam berat dalam air mudah terserap dan 

tertimbun dalam fitoplankton yang merupakan titik awal dari rantai makanan (Palar 2008).   

Bioakumulasi   

Bioakumulasi adalah terdapatnya zat pencemar pada organisme dalam konsentrasi yang jauh lebih besar 

daripada konsentrasi di lingkungannya. Konsep dari bioakumulasi menurut Soemirat (2003), adalah Zat 

dimetabolisme secara lambat dan mempunyai kelarutan di air yang cukup rendah 

Xenobiotik (bahan asing bagi tubuh organisme, yang antara lain adalah racun) dapat mengalami 

bioakumulasi dan cenderung dapat masuk dari air ke jaringan lemak pada ikan  

Bioakumulasi terdiri dari biokonsentrasi dan biomagnifikasi. Biokonsentrasi merupakan masuknya suatu 

senyawa xenobiotik dari  lingkungan ke dalam tubuh organisme, misalnya masuknya senyawa merkuri langsung 

dari air melalui insang, kemudian terkonsentrasi dalam tubuh organisme. Biomagnifikasi adalah masuknya zat 

kimia melalui rantai makanan yang pada akhirnya tingkat konsentrasi zat kimia didalam organisme tersebut 

menjadi sangat tinggi (Kaufmann & Cleveland, 2008). 

Dengan mengenal rantai makanan, dapat dilakukan prediksi perpindahan senyawa xenobiotik apabila 

bahan tersebut memasuki lingkungan tertentu. Senyawa xenobiotik yang terakumulasi di dalam organisme 

tentunya akan terakumulasi pula pada organisme dengan tingkat trofik yang lebih tinggi (Soemirat, 2003). 

Predator dalam rantai makanan akan mengakumulasi toksikan yang lebih besar. Karena waktu hidup 

predator lebih panjang, sehingga organisme tersebut dapat melakukan aktivitas makan lebih lama dibandingkan 

dengan organisme yang berperan sebagai produsen. Hal tersebut memberikan waktu lebih panjang bagi predator 

untuk mengakumulasi lebih banyak toksikan (Campbell, 2004).  

Fenomena biomagnifikasi, berdampak pada manusia, karena manusia merupakan pemegang posisi puncak 

pada hampir semua rantai makanan dalam ekosistem. Manusia adalah makhluk hidup yang menanggung resiko 

biomagnifikasi paling tinggi apabila dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya (Soemirat, 2003). 
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Biomagnifikasi merkuri maksimum pada hewan air (khususnya ikan) umumnya akan terjadi pada ikan 

dengan ukuran terbesar, yang merupakan puncak predator dalam rantai makanan. Akumulasi merkuri yang 

berasal dari proses biomagnifikasi di dalam tubuh hewan air, terjadi karena kecepatan pengambilan merkuri (up 

take rate) oleh organisme air lebih cepat dibandingkan dengan proses eksresi (Budiono, 2003). 

 Akumulasi logam pada ekosistem perairan dipengaruhi temperatur, kenaikan temperatur pada ekosistem 

perairan dapat meningkatkan laju metabolisme pada tubuh ikan, mempengaruhi konsumsi pakan, dan 

pertumbuhan ikan itu sendiri. Saat temperatur meningkat, laju metabolisme pada tubuh ikan akan meningkat pula, 

sehingga ikan tersebut akan mengkonsumsi pakan lebih banyak dari biasanya. Konsumsi pakan yang tinggi pada 

ikan, kemudian akan meningkatkan pertumbuhan pada tubuh ikan (Bear, 2005). Selain mempengaruhi konsumsi 

pakan dan pertumbuhan, kenaikan temperatur juga mempengaruhi akumulasi logam berat dalam tubuh ikan. 

Macleod, 1973, menyatakan bahwa akumulasi merkuri dapat meningkat dalam tubuh ikan sejalan dengan 

meningkatnya temperatur. 

Seiring dengan kenaikan temperatur, konsumsi oksigen pada ikan akan meningkat. Hal ini disebabkan 

karena aktivitas ikan meningkat sebagai reaksi terhadap perubahan lingkungan. Organisme yang aktif memiliki 

laju metabolisme yang tinggi, laju metabolisme yang tinggi membutuhkan oksigen yang lebih banyak untuk 

menghasilkan energi. Selain membutuhkan oksigen, ikan membutuhkan pula makanan yang lebih banyak untuk 

menghasilkan energi (Fathuddin dkk, 2003). 

Dengan meningkatnya konsumsi pakan untuk menghasilkan energi, dan dalam pakan ikan tersebut 

(misalnya, fitoplankton, zooplankton) terpapar oleh toksikan, maka akan terjadi peningkatan konsentrasi toksikan 

yang lebih besar dalam tubuh ikan (Beckvar et al., 1996). 

Dampak Merkuri terhadap Hewan Air 

 Merkuri yang sudah masuk ke dalam tubuh hewan air selanjutnya akan terakumulasi dan memberikan 

dampak negatif pada hewan air yaitu dampak sub letal dan letal. 

Ikan Tawes (Barbonymus gonionotus) 

 Ikan Tawes (Barbonymus gonionotus) merupakan salah satu ikan asli perairan umum Indonesia dan telah 

lama dikenal sebagai ikan konsumsi penting. Menurut Ardiwinata (1981) ikan tawes merupakan ikan herbivor, 

daun-daunan merupakan pakan yang penting bagi tawes. 

 Ikan tawes  tergolong kedalam keluarga Cyprinidae, bentuk tubuhnya hampir mirip dengan ikan mas dan 

ikan nilem. Bentuk tubuh ikan tawes agak memanjang, pipih ke samping, bentuk punggung membusur sehingga 

kelihatan seperti segitiga. Tinggi badan ikan ini 1 : 2,4 – 2,6 kali panjang standar. Moncong runcing, mulut 

terletak di ujung tengah, kecil dam mempunyai dua pasang sungut yang sangat kecil. Permukaan sirip punggung 

seprti jari-jari. Sirip dubur bercagak, permukaan sirip ini berhadapan dengan sisi linear latelaris ke 19. Sirip ekor 

juga bercagak dalam (simetris) dengan lobus membulat. Sisik garis rusuk (linear literalis) berjumlah 29-31- buah. 

Sisik relatif besar dengan warna putih keperak - perakan, dibagian punggung warna lebih gelap sedangkan 

dibagian perut berwarna lebih putih. 

 Berikut klasifikasi ikan tawes menurut Nelson (2006) 

Kingdom  : Animalia  
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Filum  : Chordata  

Kelas   : Actinopterygii 

Ordo   : Cyprinformes  

Famili   : Cyprinidae  

Genus   : Barbonymus 

Spesies  : Barbonymus gonionotus (Gambar 2) 

 

 

 

Gambar 2. Ikan Tawes 

Ikan tawes biasa hidup di sungai yang berarus deras, walaupun demikian tawes juga bisa hidup diperairan 

payau sampai pada salinitas 7 ppt. Ini menunjukkan bahwa tawes dapat hidup di daerah dengan ketinggian 0-800 

meter ditas permukaan laut, dengan suhu optimun antara 25
0
C-33

0
C dan suhu minimal 15

0
C (Sastrawibawa 

2011). 

Ikan tawes termasuk ikan herbivora, tanaman air seperti Hydrilla verticilata Presl dan Ceratophullum 

demersum L merupakan makanan utama ikan tawes. Ikan yang telah dewasa bahkan memakan daun daunan dari 

darat seperti daun singkong, rumput - rumputan dan daun talas. Dalam stadium larva, tawes mengkonsoumsi alga 

bersel satu (uniseluler) dan zooplankton yang halus sedangkan dalam stadium benih ikan sampai dewasa, mereka 

mengkonsumsi daun-daunan. Tawes dapat juga diberi makan tambahan seperti sisa-sisa dapur, dedak, dan 

bungkil (Susanto 1999). Ikan tawes juga sering diberikan pakan berupa daun eceng gondok sebagai sampingan 

pengganti pellet, karena pada dasarnya ikan ini termasuk kedalam golongan herbivora. 

 

Eceng Gondok 

 Eceng gondok adalah tumbuhan air yang mengapung (floating). pertama masuk ke Indonesia yaitu pada 

tahun 1894 di Kebun Raya Bogor sebagai tanaman hias. Tumbuhan air ini hidup pada iklim tropis dan subtropis 

(Gopal 1981). Eceng gondok memilik daun berwarna hijau yang licin berkilat bentuknya bulat dan lebar 2-5 inci. 

Memiliki bunga berawarna ungu dan memiliki garis kuning pada bunga yang besar.  

 Berikut kerupakan klasifikasi dari tumbuhan air eceng gondok menurut (Gopal 1981) : 

phylum  : Spermatophyta 

Kelas     : Monocotyledone 

Ordo      : Liliaceae 

Famili    : Pontederiaceae 

Genus    : Eichhornia 

Spesies   : Eichhornia crassipes (Mart) Solms. (Gambar 2) 
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Gambar 2. Eceng Gondok yang Tumbuh di Cirata (sumber : BPWC) 

  

Eceng gondok banyak digunakan sebagai bioindikator pencemaran air karena kemampuannya menyerap 

logam berat, sehingga digunakan sebagai biofilter untuk menyerap logam seperti timbal, kadnium, dan nikel 

dalam jumlah tinggi tanpa menunjukan tanda-tanda toksisitas (Wolverton dan Mc Donald 1979). 

Saat ini peneliti melakukan berbagai kajian pemanfaatan eceng gondok sebagai bahan pakan alternatif 

untuk ikan herbivora, karena dalam bahan kering eceng gondok  memiliki nilai nutrisi sebagai berikut, (Tabel 4). 

Tabel 4. Kandungan Nutrisi Eceng Gondok 

Komponen Kandungan Bahan 

Protein kasar 9,8 - 12,0% 

Abu 11,9 - 23,9% 

Lemak Kasar 1,1 – 3,3% 

Serat Kasar 16,8 – 24,6% 

Sumber : (Astuti, 2008).  

Kandungan protein yang ada masih cukup memadai untuk digunakan sebagai bahan pakan alternatif. 

Pemanfaatan eceng gondok sebagai bahan pakan alternatif pada ikan memang baru dan belum banyak digunakan.  

 

BAHAN DAN METODE 

 

Waktu dan Tempat 

Penelitian pembesaran ikan Tawes dilakukan di Karamba jaring apung milik Dinas Provinsi Jawa Barat di 

Waduk Cirata, untuk pengujian logam merkuri pada daging ikan di Balai Uji Standar Karantina Ikan dan 
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Pengendalian Mutu (BUSKI PM) Jakarta Timur, serta untuk pengujian merkuri pada air dan eceng gondok 

dilakukan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Padjadjaran. Penenlitian ini dilaksanakan 

pada bulan Februari 2015 sampai dengan Juni 2015.   

 

Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan Rancangan Acak 

Lengkap. Pengambilan sample ikan dan daun eceng gondok dengan teknik purposive sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2011) dan diasumsikan bahwa ikan Tawes yang 

terambil adalah homogen.   

Alat dan Bahan 

Alat yang Digunakan Di Lapangan 

 Alat – alat yang digunakan pada saat pengambilan sampel di lapangan  adalah sebagai berikut : 

Alat tulis, untuk mencatat informasi yang diperlukan; Alat bedah, untuk membedah ikan di lapangan; Botol, 

untuk menyimpan sampel air; Botol polypropylene, untuk menyimpan sampel histo yang diberi larutan fiksatif 

BNF (Buffer Netral Formalin), Cool box, untuk menyimpan sampel ikan yang diambil di lapangan; Jala, untuk 

menangkap ikan tawes; Plastik sampel, untuk menyimpan sampel ikan 

 

Alat Uji Kandungan Logam Merkuri di Laboratorium 

 Alat – alat yang digunakan pada saat pengujian logam merkuri adalah  sebagai berikut : 

AAS (Atomic Absorption Spectrophotometer) dengan merk Perkin Elmer AS 800 yang dilengkapi lampu katoda 

Hg dan Graphite furnance, Blender untuk menghomogenkan sampel, Botol polypropylene, untuk menyimpan 

sampel saat diberi larutan, Gelas ukur 25 ml, 100 ml dan 250 ml, untuk mengukur sampel dan larutan. 

Microwave, untuk mendekstruksi sampel, Pipet volumetrik 10 ml, 5 ml dan 1 ml, untuk mengambil larutan 

standart Hg, Pisau, untuk membedah ikan, Sendok plastik, untuk mengambil sampel, Timbangan analitik, untuk 

mengukur bobot organ ikan, Wadah polystyrene, untuk menyimpan sampel pada saat dimasukan ke microwave. 

 

Bahan yang Digunakan 

Bahan Lapangan 

Sampel ikan tawes yang diambil merupakan ikan yang diberi pakan Eceng gondok 10% berukuran 135 gram, 

pemberian pakan 20% berkuran 140 gram dan pemberian pakan 30% berukuran 136 gram,  benih berasal dari 

BPPPU Cianjur. Daun eceng gondok yang digunakan diperoleh di sekitar KJA milik Dinas Provinsi Jawa Barat, Es batu 

untuk mengawetkan sampel ikan, Label untuk memberi tanda pada setiap sampel yang diambil di lapangan, HNO3 

(Asam nitrat) untuk mengawetkan sampel yang dibawa dari lapangan agar dapat diuji di laboratorium,  

 

Bahan Pengujian Kandungan Logam Merkuri di Laboratorium 

HNO3 (Asam nitrat) untuk melarutkan sampel, H2O2 (Asam peroksida), Larutan matrik modifier, dan Larutan standar 

Hg. 

Prosedur Penelitian 
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Prosedur Lapangan 

 Kegiatan lapangan dilakukan yaitu kegiatan pembesaran ikan Tawes dengan pemberian pakan eceng 

gondok sebanyak 10%, 20% dan 30% dari biomassa ikan dari bulan Desember 2014 sampai Februari 2015, 

selama 70 hari, penelitian utama untuk pengambilan sampel ikan dilakukan pada tanggal 5 April 2015. Sampel 

ikan diambil menggunakan metode puposive sample. Untuk pengujian logam merkuri, ikan diambil kemudian 

dimasukan ke dalam plastik zipper bag dan dimasukan ke dalam cool box yang berisi es, untuk dibawa ke 

laboratorium. 

 

  

Prosedur Pengujian Logam Merkuri Di Laboratorium 

Prosedur pengujian logam merkuri mengacu pada SNI 2354.5:2011 mengenai Cara Uji Kimia kadar logam 

berat Merkuri (Hg) pada produk perikanan dengan destruksi basah menggunakan microwave, cara kerja sebagai 

berikut :Sampel basah ditimbang sebanyak 2 gram atau 0,2 g – 0,5 g; Sampel dimasukan ke dalam tabung sampel 

(vessel) kemudian berat sampel tersebut dicatat; Untuk kontrol, spike dimasukan (0,1 mg/kg); Larutan standart Hg 

sebanyak 1 ml dimasukan ke dalam sampel; HNO3 65% dan 2 ml H2O2 dimasukan ke dalam sampel; Destruksi 

dilakukan dengan mengatur program microwave; Sampel hasil destruksi dipindahkan ke labu ukur 50 ml dan 

larutan matrik modifier ditambahkan pada sampel; Kurva dibuat dengan larutan standar Hg minimal 5 titik; Sampel 

dibaca menggunakan AAS dan hasil ditampilkan pada komputer; Kandungan merkuri dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut : 

 

Kandungan logam =  
(𝐷−𝐸) 𝑥 𝐹𝑝 𝑥 𝑉

𝑊
  

Keterangan : 

D  = konsentrasi sampel dari hasil pembacaan AAS 

E  = konsentrasi blanko dari pembacaan AAS 

Fp = faktor pengenceran 

V = volume akhir larutan sampel 

W = berat  

 

Analisis data dilakukan secara deskritif kuantitatif yang mengacu pada standar yang ditetapkan oleh FDA 

(Food and Drug Administration), dan SNI BPOM (Standar Nasional Indonesia Badan Pengawasan Obat dan 

Makanan). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kandungan Logam Merkuri 

 Hasil pengukuran kandungan merkuri, pada air terdeteksi sebesar 0,012 g/l, pada Eceng Gondok yang 

digunakan sebagai pakan ikan Tawes terakumulasi sebesar 10,854 g/g, pada daging ikan Tawes yang diberi 

eceng gondok selama 70 hari pemeliharaan telah terakumulasi merkuri masing-masing sebagai berikut : yang 

diberi pakan sebanyak 10% dari biomassa ikan sebesar 0,068 /g, pemberian pakan 20% sebesar 0,111 /g, dan 

pemberian pakan 30% terakumulasi sebesar 0,019 /g berat basah ikan (Tabel 5) 

Tabel 5. Kandungan Merkuri Pada Air Waduk (g/l), Eceng Gondok, dan Daging Ikan Tawes (g/g berat basah) 

yang diberi Pakan Eceng Gondok Pada Karamba Jaring Apung di Waduk Cirata 

No Bahan  Pemberian Pakan Tipe AAS Tempat 
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Eceng gondok Analisa 

10% 20% 30% 

1 Air Waduk 0,012    Perkin Almer, AAS 

400 

FMIPA Unpad 

2 Eceng 

gondok 

10,854    Perkin Almer, AAS 

400 

FMIPA Unpad 

3 Daging 

Tawes 

 0,068 0,111 0,019 Perkin Almer, AAS 

800 

BUSKI PM 

 

Tingginya kandungan merkuri pada eceng Gondok disebabkan karena kemampuannya menyerap logam 

berat, sehingga tumbuhan ini digunakan sebagai biofilter untuk menyerap logam seperti timbal, kadmium, dan 

nikel dalam jumlah tinggi tanpa menunjukan tanda-tanda toksisitas (Wolverton dan Mc Donald 1979). 

Kemampuan ikan Tawes dalam menyerap merkuri dari lingkungan (Bio–Consentration Factor/BCF) 

berkisar 1,6 - 9,3 kali lipat, hal ini membuktikan bahwa ikan Tawes memiliki kemampuan untuk mengakumulasi 

logam merkuri pada tubuhnya dengan baik  

Merujuk Standar Nasional Indonesia (SNI) 7387:2009 yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur 

Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No.03725/B/SK/VII/1989, tentang Batas Maksimum Cemaran Logam 

Berat dalam Makanan, batas maksimum cemaran merkuri  (Hg) dalam ikan dan hasil olahannya sebesar 0,5 

mg/kg, jadi ikan Tawes yang diberi eceng gondok sampai 20% dagingnya masih berada dibawah batas 

maksimum cemaran merkuri dalam makanan.  

Terjadinya akumulasi merkuri dalam daging ikan merupakan masalah bagi keamanan pangan,  karena 

manusia yang mengkonsumsi ikan tersebut berpotensi mengakumulasi merkuri dalam tubuhnya. Soemirat, 2003, 

menyatakan bahwa fenomena biomagnifikasi, berdampak pada manusia, karena manusia merupakan pemegang 

posisi puncak pada hampir semua rantai makanan dalam ekosistem. Manusia adalah makhluk hidup yang 

menanggung resiko biomagnifikasi paling tinggi apabila dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. 

Sesuai dengan standar Food and Drug Administration (FDA), dan SNI, batas toleransi mengkonsumsi 

merkuri dalam makanan adalah 0,3 mg/minggu atau 0,042 mg/hari. Hasil perhitungan jika dalam daging ikan 

Tawes mengandung merkuri sebesar 0,068  g/g berat basah maka jumlah daging yang dikonsumsi sebaiknya 

tidak lebih dari 0,617 kg/hari, jika daging ikan mengandung merkuri 0,111  g/g jumlah daging yang dikonsumsi 

tidak lebih dari 0,378 kg/hari, dan jika daging ikan mengandung merkuri 0,019  g/g jumlah daging yang 

dikonsumsi tidak lebih dari 2,210 kg/hari. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1.  Waduk Cirata telah tercemar merkuri, kandungan merkuri pada air sebesar 0,012 g/g, Eceng Gondok 10,854 

g/g, dan dalam daging ikan Tawes yang dibudidayakan dalam karamba jaring apung yang diberi pakan 

Eceng Gondok  sebanyak 10%, 20% dan 30% dari biomassa terakumulasi sebesar 0,068 g/g, 0,111 g/g, dan 

0,019 g/g.  

2. Ikan Tawes memiliki kemampuan untuk mengakumulasi logam merkuri pada tubuhnya dengan baik.  
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3. Kandungan merkuri dalam daging masih berada dibawah batas maksimum cemaran Hg dalam makanan yang 

ditetapkan oleh Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan FDA, akan tetapi perlu diwaspadai bahwa 

merkuri yang dikonsumsi dapat mengalami bioakumulasi dalam tubuh konsumen ikan Tawes.  

4. Daging Tawes layak dikonsumsi apabila jumlahnya tidak lebih dari 0,617 kg/hari.  

SARAN 

Penggunaan eceng gondok yang terakumulasi merkuri sebaiknya tidak digunakan sebagai pakan alternatif untuk 

ikan, dan perlu dilakukan pengawasan pencemaran merkuri di Waduk Cirata,. 
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