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RINGKASAN 

 
ATHIFAH TUL IZZA. 0911030009. Penurunan Kandungan 
Timbal (Pb) pada Kupang Merah (Musculitas senhausia) 
dengan Perebusan Asam Pada Kajian Jenis dan 
Konsentrasi Asam. SKRIPSI 
DOSEN PEMBIMBING : 1. Dr. Ir. Nur Hidayat, MP 

        2. Arie Febrianto Mulyadi, STP, MP. 
 

Kupang merupakan salah satu hasil perikanan laut yang 
masuk dalam kelompok kerang-kerangan dan memiliki 
kandungan gizi yang cukup tinggi. Sentra produksi kupang di 
wilayah Sidoarjo, Surabaya, Gresik, dan Pasuruan. Potensi 
produksi kupang di Sidoarjo berkisar 10.664.600 kg pada tahun 
2010. Salah satu permasalahan pada kupang merah adalah 
kadar logam berat yang tinggi terutama timbal (Pb) yaitu 
sebesar 4,01 ppm. Kandungan logam Pb melebihi batas 
maksimum cemaran logam berat dalam makanan berdasarkan 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
yaitu 1,5 ppm.  Adanya pengkonsumsian produk kupang dengan 
kadar Pb tinggi akan mengakibatkan resiko kerusakan pada 
sistem percernaan dan keracunan pada tubuh. Tujuan penelitian 
ini mengetahui pengaruh konsentrasi dari jenis asam  terhadap 
penurunan kadar Pb serta mengetahui hasil terbaik dalam 
menurunkan kadar Pb terrendah dari kedua asam. 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah RAT 
(Rancangan Acak Tersarang) dengan 2 faktor. Faktor utama 
yaitu jenis asam terdiri 2 level asam sitrat dan EDTA. Faktor 
kedua yaitu konsentrasi asam terdiri dari 3 level. Asam sitrat 
(0,11 M, 0,18 M dan 0,25 M) dan EDTA (0,05 M, 0,075 M dan 
0,1 M). Untuk mengetahui kadar penurunan Pb menggunkan 
AAS (Atomic Absorpitivity Spectrofometer). Data hasil analisis 
diolah dengan menggunakan analisa ragam ANOVA (Analysis 
of Variance) untuk mengetahui adanya pengaruh antar 
perlakuan dengan selang kepercayaan 95%. Apabila terdapat 
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pengaruh nyata maka dilanjutkan uji BNT (Beda Nyata Terkecil) 
menggunakan program Microsoft Excel 2007. 

Berdasarkan hasil penelitian, perebusan daging kupang 
dengan jenis asam (asam sitrat dan EDTA) dan perbedaan 
konsentrasi berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap kadar Pb dan 
nilai pH, sedangkan kadar air dan rendemen tidak beda nyata. 
Perebusan larutan asam sitrat untuk kadar Pb terrendah yaitu 
0,91 ppm  dengan konsentrasi 0,25M dan penurunanya sebesar 
78,53% serta nilai pH yaitu 4,24. Perebusan larutan EDTA untuk 
kadar Pb terrendah yaitu 0,57 ppm dengan konsentrasi 0,10 M 
dan penurunannya sebesar 86,56% serta nilai pH sebesar 6,62. 
 
 
Kata Kunci : Asam sitrat, EDTA, Kupang merah, Perebusan  

asam, Timbal (Pb) 
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SUMMARY 

ATHIFAH TUL IZZA. 0911030009. Decreasing the 
Concentration of Lead (Pb) in Kupang Merah (Musculista 
senhousia) by Acid Braising on the Study of Acid and 
Concentration Types. THESIS. 
ADVISORS:  1. Dr. Ir. Nur Hidayat, MP 
  2. Arie Febrianto Mulyadi, STP, MP 
 
 Kupang merah is one of marine products included in 
class bivalvia and it possesses quite high nutrition content. 
Production centers of mussel are located in Sidoarjo, Surabaya, 
Gresik, and Pasuruan areas. The potency of kupang production 
in Sidoarjo was approximately 10.664.600 kg in 2010. One 
problem within this is  high heavy metal content mainly Lead 
(Pb) which is 4.01 ppm. The content of Lead exceeds the 
maximum limit of heavy metal pollution in food based on the 
Regulation of Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
Head which is 1.5 ppm. Consuming mussel product with high 
content of Lead will result in high risk of digestion system and 
poisoning within the body. The aim of study was to identify the 
impact of concentration and acid types on reduction of Lead 
concentration as well as to identify the best result in lowest 
reduction of Lead concentration between both acids. 

The design of study applied Nested Random Design with 
2 factors. The main factor was the acid type consisting of 2 
levels of citrate acid and EDTA. The second one was the 
concentration of acid consisting of 3 levels. Citrate acids were 
0.11 M, 0.18 M and 0.25 M; while EDTA were 0.05 M, 0.075 M 
and 0.1 M. To know the reduction of Lead content, AAS (Atomic 
Absorption Spectroscopy) was applied. Data were analyzed by 
analysis of variance (ANOVA) to identify the influence among 
treatments with 95% confidence interval. When there was 
significance level, it was continued by LSD test (Least 
Significance Different) using Microsoft Excel 2007. 

Based on the study result, braising mussels with acid 
types (citrate acid and EDTA) and concentration difference 
contributed significance level (α=0.05) toward the concentration 



 

xi 
 

of Lead and pH value. Meanwhile, water content and yield were 
not significantly different. Braising citrate acid liquid for the 
lowest Lead was 0.91 ppm with 0.25M concentration and its 
reductions were 78.53% and pH 4.24. Braising EDTA liquid for 
the lowest Lead was 0.57 ppm with 0.10M concentration and its 
reductions were 86.56% and pH 6.62. 
 
 
 
Keywords: Citrate acid, EDTA, Kupang Merah, Acid 

braising, Lead (Pb). 
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I. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

Kupang merupakan salah satu hasil perikanan laut 
yang masuk dalam kelompok kerang-kerangan dan memiliki 
kandungan gizi yang cukup tinggi. Masyarakat khususnya 
daerah Jawa Timur banyak menggemari kuliner berbahan 
dasar kupang, dengan sentra produksi kupang di wilayah 
Sidoarjo, Surabaya, Gresik, dan Pasuruan. Potensi produksi 
kupang di Sidoarjo berkisar 10.664.600 kg pada tahun 2010 
(Anonymous, 2010). Masyarakat mengkonsumsi kupang ini 
dari berbagai macam olahan. Kupang terdiri dari dua jenis 
yaitu kupang putih dan kupang merah. Kupang merah 
(Musculitas senhausia) memiliki protein lebih tinggi 
dibandingkan kupang putih, kandungan protein kupang putih 
sebesar 9,05% sedangkan protein kupang merah sebesar 
10,85% (Prayitno dan Susanto, 2005).  

Menurut Irawan (2012) salah satu permasalahan 
pada kupang merah adalah kadar logam berat yang tinggi 
terutama timbal (Pb) yaitu sebesar 4,01 ppm. Pengolahan 
produk kupang salah satunya kecap kupang masih memiliki 
logam berat Pb menurut Muchlisyiyah (2012) yaitu sebesar 
3,5 ppm. Kandungan logam Pb melebihi batas maksimum 
cemaran logam berat dalam makanan berdasarkan 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM) yaitu 1,5 ppm.  Menurut Sudarwin (2008), adanya 
pengkonsumsian produk kupang dengan kadar Pb tinggi 
akan mengakibatkan resiko kerusakan pada sistem 
percernaan seperti perut mulas dan ganggaguan 
pencernaan dan keracunan pada tubuh salah satunya pada 
otak dan gangguan pada ginjal. Sumber utama cemaran 
timbal yang terdapat pada perairan adalah 40% limbah 
rumah tangga dan 60% adalah limbah industri (Anonymous, 
2012). 

Berbagai upaya penurunan kadar timbal pada kupang 
telah dilakukan. Penurunan kadar timbal dapat dilakukan 
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dengan menggunakan pengikat logam atau yang disebut 
chelating agent yaitu asam sitrat (Agustini, 2008). Menurut 
Armanda (2009), proses pengikatan logam merupakan 
proses keseimbangan pembentukan ion kompleks logam 
dengan sekuestran (senyawa pengkelat). Asam sitrat juga 
dapat bersifat sebagai chelating agent atau sekuestran, 
sehingga ion pada asam sitrat atau ion sitrat dapat berikatan 
dengan  ion logam karena asam sitrat memiliki tiga gugus 
COOH (Alpatih et al, 2010). Asam sitrat juga memiliki 
kelebihan yaitu asam yang berasal dari tumbuhan dengan 
cara fermentasi dan memiliki harga yang terjangkau, selain 
itu dapat mempengaruhi hasil penelitian pada mobilisasi 
nutrisi atau pemisahan logam dari tanah (Li et al., 2006). 
EDTA (Etilen Diamin Tetra Asetat) merupakan pengikat 
logam dan pertukaran logam yang baik untuk beberapa 
perbedaan ion logam. EDTA dapat membentuk senyawa 
kompleks yang stabil dan larut dalam logam berat, hal 
tersebut dapat meningkatkan penghilangan logam berat 
secara ekstensif (Zhang et al., 2008). Oleh karena itu, EDTA 
dapat mempercepat waktu pengikatan dan pemindahan dari 
logam berat. EDTA dapat juga mengurangi racun dari kation 
logam bebas pada organ photosynthetic dengan kompleks 
(Zaier et al., 2010). 

Penelitian terkait penurunan kadar timbal telah 
banyak dilakukan. Penggunaan asam sitrat pada penelitian 
Irawan (2012) menghasilkan penurunan kadar timbal 
sebesar 90,12% dengan perendaman asam sitrat 
konsentrasi 3,3% selama 30 menit. Suaniti (2007), 
melakukan penambahan EDTA 0,1 M pada destruksi kering 
pada pH 4 selama 30 menit dengan penurunan timbal dari 
27,68 mg/kg. Dilihat dari penelitian tersebut metode 
perendaman asam sitrat atau EDTA diketahui mampu 
menurunkan kadar timbal pada kupang. Oleh karena itu 
level konsentrasi jenis asam pada penelitian ini didapatkan 
dengan 3 level pada jenis asam yaitu asam sitrat 0,11 M; 
0,18 M dan 0,25 M serta EDTA 0,05 M; 0,075 M dan 0,1 M. 
Perbedaan level pada jenis asam bertujuan agar 
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mengetahui besarnya pengaruh terhadap penurunan Pb 
pada kupang merah. 

Penurunan kadar timbal dengan metode perendaman 
dalam asam lemah cukup efektif. Namun proses ini kurang 
efisien waktu karena proses perendaman asam untuk 
menurunkan kadar timbal membutuhkan waktu 30 – 180 
menit. Perlakuan perebusan kedua dilakukan perebusan 
kupang dengan larutan asam, maka akan mengurangi waktu 
proses. Proses perebusan ini dilakukan pada pengepul 
kupang atau produsen kupang yang mengolah menjadi 
produk. Dilihat pada pengepul kupang masih belum ada 
upaya untuk menurunkan timbal, sehingga pada proses 
pengolahan produk kupang masih memiliki kadar timbal 
yang tinggi.  

Perebusan kupang dalam larutan asam diketahui 
lebih efektif pada pH rendah. Karena ikatan logam dengan 
protein melemah akibatnya terjadinya deneturasi protein. 
Sehingga ikatan logam merenggang pada protein yang 
berikatan dengan asam (Widiyanti, 2004). Oleh karena itu 
pada penelitian ini digunakan metode perebusan yang 
menggunakan dua jenis asam yang berbeda yaitu asam 
sitrat dan EDTA untuk mendapatkan penurunan kadar timbal 
yang tinggi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

1.2. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengaruh perbedaan konsentrasi jenis asam 

terhadap penurunan kadar Pb pada daging kupang merah? 
2. Bagaimana hasil terbaik konsentrasi dari masing- masing 

jenis asam yang dapat menurunkan kadar Pb terendah? 
  

1.3. Tujuan  
1. Mengetahui adanya pengaruh konsentrasi dari jenis asam  

terhadap penurunan kadar Pb  
2. Mendapatkan hasil terbaik dari masing-masing jenis asam 

dengan konsentrasi yang tepat untuk menurunkan Pb 
dalam kupang merah. 

 
1.4. Manfaat  

1. Dapat mengetahui efisiensi penurunan timbal pada kupang 
dengan salah satu perebusan asam. 

2. Kupang yang di konsumsi masyarakat aman dan sesuai 
dengan batas maksimum pencemaran yang ditentukan oleh 
BPOM. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Kupang (Corbula faba) 
 Kupang merupakan salah satu jenis bahan makanan 

yang banyak dikonsumsi masyarakat. Selain diambil bagian 
dagingnya untuk dimakan, cangkang kupang juga banyak 
dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan pakan ternak. 
Adapun beberapa jenis kupang antara lain kupang putih atau 
kupang beras, kupang merah, kupang tawon, kupang kawung, 
kupang sapi, kupang kentos, kupang buntut, kupang gelatik, dan 
kupang mbekembek (Prayitno dan Susanto 2005). Kupang yang 
biasa ditangkap oleh penangkap kupang yaitu kupang putih atau 
kupang beras dan kupang merah. Kupang putih atau kupang 
beras merupakan jenis kupang yang paling banyak dikonsumsi 
oleh masyarakat (Purwati, 2001). Pada musim kemarau jumlah 
kupang lebih banyak daripada musim penghujan. Perubahan 
keadaan tempat sangat berpengaruh terhadap kelangsungan 
hidup kupang. Kupang dapat ditemukan secara bergerombol di 
daerah perairan dekat sungai. Hewan ini mampu bertahan hidup 
di daerah berlumpur atau sedimen dan mempunyai mobilitas 
rendah (Budiono dkk., 2000).  

 
2.1.1 Kupang Merah (Musculitas senhausia) 

Kupang merah mempunyai karakteristik yang sedikit 
berbeda dengan kupang putih. Kupang merah mempunyai 
insang seperti jala sempit dengan cangkang bagian dalam tidak 
berkilauan. Menurut Prayitno dan Susanto (2005),  kupang 
merah mempunyai bentuk yang agak memanjang, bercangkang 
tipis, tembus cahaya, serta yang memiliki ukuran panjang antara 
11 - 18 mm dan lebar 5 - 8 mm serta mempunyai warna 
cangkang hitam kemerah-merahan sehingga disebut kupang 
merah (Gambar 2.1). Kupang merah sering disebut dengan 
kupang jawa atau bahasa ilmiahnya yaitu Musculitas senhausia 
merupakan salah satu jenis binatang laut yang mempunyai 
cangkang yang termasuk dalam pylum Mollusca. Pylum 
Mollusca memiliki tubuh yang lunak, yang dilindungi oleh 
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cangkang yang bahan penyusun utamnya adalah kapur (Nelson 
2011). 

 

Gambar 2.1. Kupang Merah 

Mollusca memiliki dua organ utama dalam tubuh yaitu 
head-foot yang sebagian besar berisi struktur sensorik yang 
biasanya berperan dalam aktivitas gerak dan dalam proses 
makan dan visceral mass merupakan pelindung organ tubuh 
dan system respirasi yang berbentuk lapisan tebal yang 
mengelilingi tubuh (Nelson 2011). Kupang merah hidup di 
bagian tepi pantai (lebih kurang 80 m dari pantai) dengan dasar 
lumpur halus yang bercampur pasir. Kupang merah hidup 
secara bergerombol yang sangat padat dan saling mengikat 
satu dengan yang lain (Prayitno dan Susanto, 2005). Kupang 
merah memiliki kadar air 75,70% sehingga memacu kupang 
merah mengalami kebusukan. Harganya pula lebih mahal tetapi 
rasanya lebih enak sedangkan kupang putih harganya lebih 
murah dan tidak cepat busuk karena kandungan airnya lebih 
rendah yaitu 72,96 % (Prayitno dan Susanto, 2005). Berikut 
komposisi kimia kupang merah dan kupang putih pada Tabel 
2.1. 
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Tabel 2.1. Komposisi Kimia Kupang Merah Dan Kupang Putih 

Sumber : Irawan (2012) 
 

Perlakuan kupang untuk proses pengolahan perlu 
dilakukannya pelepasan kupang pada cangkangnya. Menurut 
(Prayitno dan Susanto, 2005) proses pelepasan cangkang dapat 
dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut : 
a. Penghilangan Kowol  
 Kowol atau bysus adalah semacam serabut yang 
mengikat kupang menjadi satu ikatan dan dengan kowol 
tersebut kupang tertanam pada substrat lumpur atau yang 
bersifat halus. Alat untuk menghilangkan kowol ini 
menggunakan alat yang disebut dengan pulesan, terbuat dari 
bambu yang panjangnya sekitar 20 cm atau 25 cm. Proses 
penghilangan kowol biasanya dilakukan malam hari ketika para 
nelayan telah pulang dari laut atau pada pagi harinya. Biasanya 
proses penghilangan kowol hanya dilakukan pada kupang 
merah, sedangkan kupang putih tanpa perlakuan penghilangan 
kowol, tetapi langsung dicuci dengan air bersih. 
b. Pencucian I 

Kupang yang telah bersih dari kowol dan lumpur yang 
melekat kemudian dibilas dengan menggunakan air sumur 
atau air sungai. Proses pencucian dilakukan untuk 
membersihkan kupang dari kotoran lumpur atau bahan lain 
yang terikut pada saat penangkapan di dasar pantai.  

c. Perebusan I 
  Kupang yang telah dicuci direbus pada air mendidih 

(suhu ± 100 0C) selama kurang lebih 2 jam. Perebusan 

Parameter Kupang Merah Kupang Putih 

Kadar  Air (%) 
Lemak (%) 
Protein (%) 
Garam (%) 
Pb (ppm) 
Hg (ppm) 
Cd (ppm) 

75,70 

2,68  
10,854  
0,44  

28,842 
0,5709  
0,5055  

72,96  
1,50  
9,054  
0,23  
2,950  

1,7964  
8,171  
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kupang ini bertujuan untuk mempermudah pelepasan dan 
pemisahan antara daging kupang dan cangkang kupang. 
Setelah perebusan pertama selesai, kemudian dilakukan 
pencucian kedua. Pencucian kedua dilakukan seperti pada 
pencucian pertama. 

d. Perebusan II  
  Proses perebusan kedua dilakukan setelah air mendidih. 

Kupang yang telah dicuci bersih dimasukkan ke dalam air 
mendidih. Untuk kupang putih lama perebusan sekitar 15-30 
menit, sedangkan untuk kupang merah lebih cepat. 
Perebusan kedua bertujuan untuk mematangkan daging 
kupang. 

 
2.6. Kandungan Logam Kupang 

Organisme air sangat dipengaruhi oleh keberadaan 
logam berat di dalam air, terutama pada konsentrasi yang 
melebihi batas normal. Organisme air mengambil logam berat 
dari badan air atau sedimen dan memekatkannya ke dalam 
tubuh hingga 100-1000 kali lebih besar dari lingkungan. Kupang  
temasuk hewan  filter feeder dalam memperoleh makanannya. 
Sehingga dengan cara makan seperti ini, apabila perairan 
tempat hidupnya tercemar logam berat dapat menyebabkan 
terakumulasinya polutan logam berat tersebut dalam tubuh 
kupang (Muchlisyiyah, 2012). 
 Berdasarkan penelitian sebelumnya, kupang banyak 
mengandung logam berat. Penelitian Karimah  (2002) 
menemukan bahwa logam berat timbal (Pb) yang terdapat 
dalam daging kupang yang diperoleh di wilayah Kraton 
(Pasuruan) adalah 2,950 ppm. Rata-rata logam berat Pb dalam 
kupang awung (Mytilus viridis) yang berasal dari pantai 
Kenjeran adalah 1,813 ppm (Bajuri 2003). Kadar timbal kupang 
merah dari wilayah balong dowo, Sidoarjo adalah 4,014 ppm 
(Irawan, 2012). Batas maksimum cemaran logam berat dalam 
makanan menggunakan satuan part per million (ppm atau 
mg/kg) yang dihitung  terhadap produk siap konsumsi. Cemaran 
logam berat yang dibatasi kandungan maksimumnya meliputi: 
arsen, kadmium, merkuri, timah, dan timbal. Jenis dan batas 
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maksimum cemaran logam berat dalam makanan berdasarkan 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
terlihat pada Tabel 2.2: 
 
Tabel 2.2. Batasan Maksimum Cemaran Logam Berat 

 
2.3  Timbal (Pb) 

Timbal  atau  dalam  keseharian  lebih dikenal  dengan 
nama  timah  hitam, dalam  bahasa  ilmiahnya  dinamakan  
plumbum  dan disimbolkan dengan  Pb. Mempunyai nomor  atom  
(NA) 82 dengan berat  atom  (BA) 207.2  (Palar, 2004). Timbal 
(Pb) merupakan salah satu pencemar yang dipermasalahkan 
karena bersifat sangat toksik dan tergolong sebagai bahan 
buangan beracun dan berbahaya (Purnomo dan Muchyiddin  
2007). Tercemarnya  air  sungai  oleh  limbah pabrik yang 
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mengandung Pb menyebabkan tanaman konsumsi yang tumbuh 
di daerah sungai menjadi tercemar oleh Pb (Kohar et al., 2004). 

Sumber timbal dalam debu sudah tercampur ke tanah 
dari udara, kerusakan iklim dan potongan dari timbal seperti cat 
dasar dari bangunan, jembatan, dan struktur lainnya. Tempat 
pembuangan limbah mungkin mengandung limbah dari bijih 
timah pertambangan, amunisi manufaktur, atau kegiatan industri 
lainnya seperti produksi baterai. Penyerapan timbal untuk zat 
polar partikular di air tawar dan lingkungan muara merupakan 
suatu proses penting untuk menghilangkan timbal dari 
permukaan air. Penyerapan timbal ini juga untuk bahan organik, 
tanah liat, permukaan air dan hujan salju atau penyerapan oleh 
besi dan mangan  dapat meningkatkan penyerapan timbal 
dengan peningkatan pH. (Agency for Toxic Substances and 
Disease Registry, 2007). 

Salah satu logam berat yang banyak mencemari 
lingkungan khususnya air sungai adalah timbal (Pb), maka 
makanan yang dikonsumsi, air yang minum dan udara yang 
dihirup kemungkinan besar telah terkontaminasi oleh Pb. 
Sehingga timbal disebut juga sebagai non essential element  
yang paling tinggi kadarnya dalam tubuh manusia (Kohar et al, 
2005).  

Menurut Sudarwin (2008) timbal merupakan suatu logam 
toksis yang bersifat kumulatif, toksisitasnya dibedakan menurut 
organ yang dipengaruhi antara lain yaitu : 
1. Resiko timbal (Pb) pada sistem hemopoietik yaitu timbal 

mempengaruhi sistem darah dengan memperlambat 
pematangan normal sel darah merah dalam sumsum tulang 
yang menyebabkan terjadinya anemia, mempengaruhi 
kelangsungan hidup sel darah merah, dan menghambat 
biosintesis hemoglobin. 

2. Resiko keracunan timbal pada sistem syaraf yaitu resiko 
keracunan yang dapat menimbulkan kerusakan pada otak.  

3. Resiko keracunan timbal pada sistem ginjal yaitu timbal 
yang terlarut dalam darah akan berpindah ke sistem urinaria 
sehingga mengakibatkan kerusakan ginjal. 
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4. Resiko keracunan timbal pada kardiovascular yaitu tahap 
akut keracunan timbal khususnya pada pasien yang 
menderita kolik, tekanan darah akan naik jika terjadi hal 
demikian, maka pasien tersebut akan mengalami hipotonia 

5. Resiko keracunan timbal pada sistem produksi dan endokrin 
meliputi. Berkurangnya tingkat kesuburan bagi wanita 
maupun pria. 

Resiko keracunan timbal pada sistem gastrointestinal 
yaitu gejala awal pada konsentrasi timbal dalam darah, gejala-
gejala tersebut meliputi kurangnya nafsu makan, gangguan 
pecernaan, gangguan epigastrik setelah makan, sembelit dan 
diare. 
 
2.4 Penurunan Kadar Logam 

Upaya menurunkan kadar logam berat pada makanan 
banyak dilakukan dengan penambahan sekuestran. Sekuestran 
biasanya adalah bahan yang asam organik atau bahan yang 
mengandung asam organik (Muchlisyiyah, 2012). Menurut 
Armanda (2009), proses pengikatan logam merupakan proses 
keseimbangan pembentukan ion kompleks logam dengan 
sekuestran (senyawa pengkelat). Artinya proses ini dipengaruhi 
oleh konsentrasi senyawa yang ada. Secara umum 
keseimbangan ini dapat ditulis sebagai berikut : L+S → LS 
(Keterangan: L = ion logam ; S= sekuestran (ligan) ; LS= 
kompleks logam sekuestran).  

Asam organik ada di dua dasar bentuk: murni asam 
atau asam buffered. Termasuk dalam dasar murni adalah asam 
asam laktat, asam propionat, asam asetat, asam sitrat, dan 
asam benzoat, sedangkan kalsium, garam natrium dari 
propionate,  asam asetat dan asam benzoat merupakan 
buffered asam organik (Theron dan Lues, 2011).  Logam-
logam pada umumnya dapat membentuk ikatan dengan bahan-
bahan organik alam maupun bahan-bahan organik buatan. 
Proses pembentukan ikatan tersebut dapat terjadi melalui 
pembentukan garam organik dengan gugus karboksilat seperti 
misalnya asam sitrat, tartrat, dan lain-lain. Di samping itu, logam 
dapat berikatan dengan atom-atom yang mempunyai elektron 
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bebas dalam senyawa organik sehingga terbentuk kompleks 
(Palar, 2008).  
Salah satu upaya tersebut adalah dengan menggunakan 
pengikat logam atau yang disebut chelating agent antara lain 
asam sitrat (Agustini, 2008). Pengikat logam merupakan ligan 
yang spesifik dalam adsorbed pada oksidasi logam dan 
hidrogen dalam senyawa yang kompleks (Perelomov et al, 
2011). Chelating agent adalah senyawa yang dapat mengikat 
ion logam bervalensi dua atau lebih seperti Mn, Fe, Cu, Ni, Mg, 
dsb yang merupakan katalisator dalam proses oksidasi 
(Kristianingrum, 2011). Ciri chelating agent adalah mempunyai 
sifat asam atau pH rendah, hanya bisa berikatan dengan  ion 
logam berat dan ion logam transisi tetapi tidak dengan ion 
logam alkali dan alkali tanah (Purnavita, 2007). Efek dari bahan 
organik pada adsorption logam tergantung pada sifat dan harga 
dari organomineral kompleks yang larut, sifat permukaan 
mineral dan pH  (Perelomov et al, 2011 ). 
 
2.5 Asam Sitrat 

Asam sitrat (C6H8O7) merupakan senyawa intermediet 
dari asam organik yang berbentuk kristal atau serbuk putih. 
Asam sitrat mudah larut dalam air, spiritus dan ethanol, tidak 
berbau, rasanya sangat asam jika dipanaskan akan meleleh 
kemudian terurai yang selanjutnya terbakar sampai menjadi 
arang (Eritha, 2010). Asam sitrat merupakan asam buah yang 
paling dikenal, misalnya pada jeruk. Asam sitrat diproduksi 
dalam skala besar secara bioteknologi (R-biopharr GmbH, 
2009). 

Keasaman asam sitrat didapatkan dari tiga gugus 
karboksil COOH yang dapat melepas proton dalam larutan. Jika 
hal ini terjadi, ion yang dihasilkan adalah ion sitrat. Sitrat sangat 
baik digunakan dalam larutan penyangga untuk mengendalikan 
pH larutan. Selain itu, sitrat dapat mengikat ion-ion logam 
dengan pengkelatan, sehingga digunakan sebagai pengawet 
dan penghilang kesadahan air. Secara kimia, asam sitrat 
bersifat terurai dengan melepaskan karbon dioksida dan air 
(Alpatih et al, 2010). Asam sitrat juga mempunyai kandungan 
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kelompok hydroxyl dan asam glutamik yang mengandung 1 
senyawa amino, senyawa tersebut merupakan polydentate ligan 
yang mampu mengikat logam (Perelomov et al, 2011). Stuktur 
kimia asam sitrat terdapat pada Gambar 2.2 

Gambar 2.2. Struktur Kimia Asam Sitrat (Anonymous, 
2011). 
 
Asam sitrat sebagai chelating agent juga dapat mengikat 

logam dalam membentuk ikatan kompleks sehingga dapat 
mengalahkan sifat dari pengaruh buruk logam dalam bahan 
(Kharisma, 2002). Logam berat berikatan dengan atom yang 
memiliki ion bebas, sedangkan asam sitrat memiliki empat 
elektron bebas pada gugus karboksilat sehingga terbentuk 
ikatan komplek (pengikat logam). Terjadinya reaksi antara zat 
pengikat logam dengan ion logam melalui ikatan koordinat 
menyebabkan ion logam kehilangan sifat ionnya dan 
mengakibatkan logam berat tersebut kehilangan sebagian besar 
toksisitasnya (Setiawan, 2012). Proses pembentukan senyawa 
kompleks terjadi karena adanya reaksi antara ion logam yang 
dinamakan ion inti dengan ion atau molekul yang disebut ligan 
dalam membentuk kompleks ion logam dan ligan yang berikatan 
melalui ikatan koordinat kovalen dimana donor elektron berasal 
dari ligan. Oleh karena itu senyawa-senyawa yang mempunyai 
dua atau lebih gugus fungsional seperti –OH, –SH, –COOH dapat 
mengkhelat logam (Kristianingrum, 2011). 
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2.6. EDTA (Etilen Diamin Tetra Asetat) 

EDTA (C6H16N2O8) adalah asam poliprotik yang yang 
mempunyai pasangan elektron pada dua gugus amina dan 
empat pada gugus karboksilatnya. Senyawa ini merupakan 
suatu ligan yang bersifat heksadentat (terdapat enam pasang 
elektron bebas) yang biasanya akan membentuk kompleks kelat 
yang kuat. Keenam donor elektronnya mengikat satu ion inti 
dengan membentuk lingkaran kelat. Kuatnya kompleks yang 
dibentuk dengan EDTA yang banyak digunakan dalam industri 
makanan atau dalam bidang kedokteran (Panda,  2012). EDTA 
memiliki kemampuan untuk membentuk kompleks dengan ion 
logam. EDTA yang terdeprotonasi dapat mengikat ion logam. 
Berikut adalah gambar struktur molekul EDTA, pada gambar 2.3 
dan struktur kimia EDTA berikatan dengan logam pada 

 

 

 

 

  

Gambar 2.3. Struktur molekul EDTA (Prasetyo, 2009) 
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Gambar 2.4. Struktur kimia EDTA berikatan dengan logam 

(Prasetyo, 2009) 

EDTA merupakan bentuk kompleks yang stabil dengan 
logam-logam transisi dan fakta ini telah digunakan untuk 
mengembangkan teknik pemisahan berdasarkan ion yang 
berpasangan atau kromatografi pertukaran ion (Hong Mi, 2009). 

Dalam kasus logam berat yang terkontaminasi tanah 
atau sedimen, umumnya menggunakan solusi yaitu suatu 
larutan chelating agen. Pada kasus remediasi tembaga yang 
terkontaminasi tanah dan sedimen, Secara luas efektivitas 
EDTA telah menunjukkan sebagai chelating agen mengatasi 
masalah tersebut. Dibandingkan dengan chelating agen yang 
lain, EDTA menyajikan keuntungan sebagai berikut: tingkat 
rendah dalam membiodegradasi air tanah dan tanah. Selain itu 
tingkat tinggi dalam memkompleksasi kapasitas sehubungan 
dengan logam berat (Palma dan Mecozzi, 2007). 

Dalam perkembangannya, EDTA digunakan dalam 
berbagai bidang misalnya dalam pengawetan bahan pangan 
yang berisi lemak atau minyak. Penggunaan EDTA 
pengkompleks ion Cu2+ sehingga konsentrasi Cu2+  menjadi 
terlalu kecil dan tidak efektif lagi sebagai katalisator yang 
mempercepat lemak/minyak menjadi tengik. Dalam Kedokteran, 
EDTA dipakai dalam bentuk garam CaNaEDTA (kalsium 
natrium edetat atau calcium noury atau Mosatil)  sebagai 
penawar keracunan Pb. Ion Pb dikelat dengan sangat kuat, 
karena kelat tersebut larut dalam air, maka dengan mudah Pb 
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disingkirkan dari peredaran darah lalu dikeluarkan dari tubuh 
melalui ginjal (Suaniti, 2007). 
 

2.7. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu terhadap penelitian ini diantaranya 
adalah (Palma dan Mecozzi, 2007) menggunakan EDTA dan 
asam sitrat dapat menurunkan logam berat pada endapan tanah 
di laut Tirrenian. EDTA 0,05 M lebih efektif dibandingkan respon 
dari asam sitrat, asam sitrat tidak dapat mengekstrak Pb dan 
Cu. Kesulitan dalam mengekstrak Cu karena memiliki tingkat 
kestabilan yang tinggi. Dilakukan juga penelitian pengaruh 
EDTA pada kerang hijau dengan konsentrasi EDTA 0,1 M pada 
pH 4 dengan waktu 30 menit dapat menurunkan Pb 4,91% dan 
Cu 84,32% (Suaniti, 2007). Penggunaan asam sitrat pada 
produk nugget kupang merah dapat menurunkan kadar Pb 
90,12% dengan konsentrasi 3,3% (Irawan, 2012). 

 
 

2.8. Hipotesis 
Diduga perbedaan jenis asam dan konsentrasi 

berpengaruh terhadap penurunan kadar Pb, kadar air, 
rendemen dan kadar pH pada perebusan daging kupang merah. 
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III. METODE PENELITIAN 

2.6. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Waktu penelitian dilakukan mulai September 
2013 sampai Desember 2013. Tempat penelitian dilaksanakan 
di Laboratorium Kimia Anorganik, Jurusan Kimia, Fakultas 
MIPA, Universitas Brawijaya, Malang. 

 
2.2. Alat dan Bahan  

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah antara 
lain cold box, spektrofotometer serapan atom merk Shimidzu 
AA-6200 lengkap dengan lampu katoda Pb BCG-02 panjang 
gelombang 283,3 nm lebar celah 0,7 mm, lemari asam,  hot 
plate, tanur pengabuan, oven, peralatan gelas seperti (labu 
ukur, corong, pipet ukur, pipet tetes, beaker glass, pengaduk, 
gelas arloji, erlenmeyer), bola hisap, pH meter, kertas saring, 
baskom, cawan porselen, loyang, penjepit besi, saringan dan 
timbangan analitik. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kupang merah. Untuk menghindari kerusakan kupang selama 
perjalanan maka kupang dimasukkan ke dalam cold box yang 
diberi hancuran es. Asam sitrat (teknis) EDTA (teknis) 
digunakan sebagai sumber asam. Bahan-bahan untuk analisa 
kadar Pb antara lain HNO3 (p.a), HCl (p.a), dan larutan standar 
timbal 1000 ppm b/v (p.a) MERCK dan aqudes. 

 
2.3. Batasan  Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bahan baku yang digunakan dalam penurunan kadar Pb ini 

adalah kupang merah yang diambil secara homogen dari 
satu sumber yaitu daerah Desa Balongdowo, Kecamatan 
Candi, Kabupaten Sidoarjo. 

2. Larutan asam yang digunakan pada saat perebusan yaitu 
asam sitrat (teknis) dan EDTA (teknis) 

3. Waktu perebusan ditetapkan 30 menit setelah air mendidih 
dan suhu perebusan 90 0C -100 0C. 
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4. Analisis kupang setelah dilakukan perebusan kemudian 
dilakukan analisa kimia yaitu analisa kadar Pb, kadar air 
dan nilai pH 

 
2.4. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian tentang penurunan kadar logam 
timbal pada kupang dengan metode perebusan asam. Alur kerja 
pelaksanaan penelitian tercantum pada Gambar 3.1. 

 
Gambar 3.1. Diagram Alir Prosedur Penelitian 
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3.4.1. Identifikasi Masalah 
 

Bahaya pengkonsumsian logam berat khususnya Pb yang 
lebih dari batas maksimum yaitu 1,5 ppm pada makanan 
terutama makanan yang berasal dari kerang-kerangan. Hal ini 
akan mengakibatkan gangguan saluran percernaan dan 
pernapasan, pemicu hal ini disebabkan kupang hidup di dasar 
perairan sehingga kandungan Pb terakumulasi pada kupang. 
Adanya upanya penurunan kadar Pb pada kupang agar aman 
dikonsumsi masyarakat dengan perlakuan perebusan jenis 
asam dengan konsentrasi yang berbeda. 

 
3.4.2. Studi literatur 

Studi literatur dilakukan untuk memberikan informasi 
dalam mengolah data, memberikan saran dan membantu 
penulis dalam menyelesaikan masalah yang terkait pada 
penelitian ini. Studi literatur berasal dari buku maupun jurnal 
yang terkait dengan penelitian. 

 
3.4.3. Penelitian Pendahuluan 

Percobaan pendahuluan dilakukan sebagai percobaan 
awal untuk mengetahui adanya pengaruh jenis asam dengan 
konsentrasi berbeda terhadap kadar Pb pada daging kupang 
merah dengan perlakuan perebusan. Selain itu untuk 
menentukan proses dan waktu yang diperlukan dalam 
percobaan tersebut. 

 
3.4.4    Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Tersarang 
(RAT). Penggunaan rancangan ini berdasarkan konsentrasi 
larutan tersarang pada jenis asam. Penelitian ini terdiri 2 faktor 
yaitu jenis asam dengan 3 konsentrasi dari larutan asam. Faktor 
utama adalah jenis asam yaitu asam sitrat dan EDTA dan faktor 
yang tersarang adalah konsentrasi yang terdiri dari 3 level 
setiap jenis asam. Setiap unit percobaan hanya mendapat satu 
jenis asam dan konsentrasi larutan asam, sehingga tidak 
memungkinkan terjadinya interaksi. Masing-masing perlakukan 
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dilakukan 3 kali pengulangan sehingga diperoleh 18 satuan 
percobaan rancangan percobaan dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1. Kombinasi rancangan percobaan 

Jenis 
Asam 
Lemah 

(A) 

Konsentrasi 
(K) 

Ulangan 

1 2 3 

Asam 
Sitrat 

0,11 M A1K11 A1K12 A1K13 

0,18 M A1K21 A1K22 A1K23 

0,25 M A1K31 A1K32 A1K33 

EDTA 
(Etilen 
Diamin 
Tetra 

Asetat) 

0,05 M A2K41 A2K42 A2K43 

0,075 M A2K51 A2K52 A2K53 

0,1 M A2K61 A2K62 A2K63 

 

Faktor Utama : Jenis Asam  
A1 : Asam sitrat 
A2 : EDTA (Etilen Diamin Tetra Asetat)  
Faktor Tersarang  
K1 : Konsentrasi sebesar 0,11 M dari asam sitrat  
K2 : Konsentrasi sebesar 0,18 M dari asam sitrat 
K3 : Konsentrasi sebesar 0,25 M dari asam sitrat 
K4 : Konsentrasi sebesar 0,05 M dari EDTA 
K5 : Konsentrasi sebesar 0,075 M dari EDTA 
K6 : Konsentrasi sebesar 0,1 M dari EDTA 

3.4.5 Pelaksanaan Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dengan perebusan asam 

yang berbeda yaitu asam sitrat dan EDTA. Berikut adalah 
tahapan-tahapan perebusan kupang dalam larutan asam dan 
diagram alir proses perebusan asam pada kupang dilihat 
Gambar 3.2 : 
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1. Penanganan bahan baku 
Pengambilan daging kupang segar diambil secara 

homogen dari satu tempat pengepul agar mengetahui 
kadar logam yang dikandung pada kupang secara 
konsisten. Penanganan daging kupang selama perjalanan 
menggunakan cold box agar daging kupang tidak mudah 
busuk dan rusak. Daging kupang dilakukan penimbangan 
sebanyak 125 gram, kemudian ditimbang 20 gram untuk 
analisa kadar Pb dan 5 gram untuk analisa kadar air, serta 
dianalisa nilai pH. 

2. Perebusan Asam 
Larutan asam yang dilarutkan dalam aquades 150 

ml untuk asam sitrat sebanyak 0,11M; 0,18M dan 0,25M 
dan untuk EDTA sebanyak 0,05M; 0,075M dan 0,10M, 
perhitungan larutan dapat di lihat pada Lampiran 1. 
Perebusan asam dengan waktu 30 menit setelah larutan 
asam mendidih dan suhu perebusan 900 C - 1000 C, 
kemudian dilakukan perebusan daging kupang merah 
dalam larutan asam. 

3. Penirisan dan Pendinginan 
Daging kupang setelah direbus, kemudian 

didinginkan dengan direndam air pada tempat atau 
baskom kemudian ditiriskan agar kadar air asam pada 
daging berkurang, pada proses ini dihasilkan daging 
kupang dan filtrat. Filtrat disaring menggunakan kertas 
saring sebanyak 50 ml yang digunakan untuk mengetahui 
kadar Pb pada daging kupang setelah perebusan asam.  

4. Pencucian  
Pencucian pada daging kupang tidak lebih dari 3 

kali pencucian. Tujuan pencucian ini dilakukan agar rasa 
asam pada daging kupang dapat berkurang dan tidak 
menambah rasa asam apabila daging tersebut 
diaplikasikan pada produk.  

5. Persiapan analisis 
Setelah perebusan asam dan pencucian dengan 

aquades daging kupang menjadi daging kupang rendah 
kadar timbal yang di ukur dengan AAS (Atomic Absorption 
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Spectrophotometry) dan di analisa kadar air, rendemen 
dan nilai pH. 

 

Perebusan asam

Suhu 100
0
C dengan 

waktu 30 menit setelah 

mendidih

Penirisan dan pendinginan

Pencucian dengan aquades AquadesAquades

Filtrat

-Asam Sitrat 

(0,11M;  0,18M; 

0,25M)

- EDTA (0,05M; 

0,075M; 0,10M)

-Air : Daging 

kupang 

(150 ml) : (100 gr)

Daging kupang 

rendah Pb

Analisa :
20 gr kadar Pb  
5 gr kadar air  
nilai pH

Daging kupang 

125 gr

 Analisa :
 Kadar Pb

Daging kupang 

100 gr

 Analisa :
 Kadar Air, 
Rendemen 
dan pH

Penirisan 

 

Kupang sebelum perebusan adalah kupang awal yang 
belum dilakukan perebusan pada asam. Hasil nilai kadar Pb 
awal diperoleh hasil analisa  dirata-rata begitu pula kadar air. 

 
 
 

Gambar 3.2. Diagram alir perebusan asam pada daging kupang 
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3.4.6 Pengamatan dan Analisa 

3.4.6.1   Analisa Kimia 

 Setelah kupang dilakukan perebusan asam kemudian 
dianalisa, yang meliputi : Pengujian penurunan kadar Pb pada 
kupang menggunakan spektrofotometer serapan atom. Prinsip 
dari metode ini berdasarkan pada penguapan larutan sampel, 
kemudian logam yang terkandung di dalamnya diubah menjadi 
atom bebas (Darmono, 2001). Pengujian kadar air dengan 
metode pemanasan (oven). Perhitungan penurunan kadar Pb 
pada daging kupang setelah perebusan menggunakan filtrat, 
sehingga didapatkan asumsi bahwa kadar Pb pada filtrat sama 
seperti pada daging kupang yaitu diasumsikan dengan satuan 
mg/kg karena kadar Pb diukur pada daging kupang. Sehingga 
perhitungan penurunan kadar Pb dihitung dengan kadar Pb awal 
(daging) – kadar Pb pada filtrat. Pengukuran kadar Pb pada 
filtrat ini menunjukkan adanya residu kadar Pb pada daging 
kupang serta memudahkan dalam penelitian yaitu memberikan 
waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan pengukuran 
kadar Pb pada daging kupang pada alat Spektrometer Serapan 
Atom. 

 
3.4.6.2 Analisis Fisik 

Analisis fsik pada daging kupang ini meliputi analisa 
rendemen dan kadar pH. Untuk analisa rendemen untuk 
mengetahui berat bahan atau daging kupang dengan perlakuan 
perebusan asam. Pengukuran pH untuk mengetahui kadar 
asam pada daging kupang pada sebelum perlakuan perebusan 
asam dan setelah perebusan asam, pengukuran pH 
menggunakan pH meter. Prosedur penelitian analisa kimia dan 
fisik daging kupang dapat dilihat  Lampiran 2. 

 

3.4.7   Pengolahan Data Statistik 
Setelah penelitian didapatkan hasil data seperti analisa 

Pb, kadar air, kadar pH dan rendemen, selanjutnya akan diolah 
dengan analisa statistik yang menggunakan analisa ragam 
ANOVA (Analysis of Variance) untuk mengetahui adanya 
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pengaruh antar perlakuan dengan selang kepercayaan 0,05%. 
Apabila terdapat pengaruh nyata maka dilanjutkan uji BNT 5% 
(Beda Nyata Terkecil) menggunakan program Microsoft Excel 
2007. 

 
3.4.8   Perlakuan Terbaik 

 Penentuan perlakuan terbaik di tentukan dari hasil 
analisa data yang dikaji sesuai dengan tujuan penelitian. 
Penentuan perlakuan terbaik dari kadar Pb yang rendah serta 
ditinjau aspek ekonominya dari kedua jenis asam. Analisa kadar 
air dilihat data yang rendah pula, begitu dengan analisa kadar 
pH serta rendemen dilihat data analisa yang mempunyai nilai 
tertinggi pada daging kupang. 
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IV. HASIL dan PEMBAHASAN 

4.1. Karateristik Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan pada penelitian ini adalah 
daging kupang merah yang diperoleh dari pengepul petani 
kupang di Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten 
Sidoarjo. Daging kupang merah memiliki warna daging 
kekuningan dan memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan 
dengan daging kupang putih. Parameter kimia bahan baku yang 
dianalisa meliputi kadar Pb, kadar air, rendemen dan nilai pH. 
Komposisi kimia tersebut disajikan pada (Tabel 4.1). 

 
Tabel 4.1 Hasil analisa bahan baku 

Komposisi Kimia Hasil Analisa Literatur 

Kadar Pb 4,24 ppm 4,01 ppm * 
Kadar Air 82,83 % 75,70 %** 
pH 5,60 4,4 *** 

Sumber: * Irawan (2012) 
  ** Prayitno dan Susanto (2005) 
 *** Purwanto dan Sardjimah (2000) 
 
Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa bahan baku 

kupang merah pada hasil analisa memiliki kadar Pb sebesar 
4,24 ppm, kadar air sebesar 82,83% dan nilai pH 5,60. 
Mengingat kadar Pb masih tinggi yaitu 4,24 ppm, sedangkan 
menurut BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) (2010) 
Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan untuk 
Timbal (Pb) adalah 1,5 ppm. Jika senyawa ini dikonsumsi 
manusia secara berlebih dari batas maksimum cemaran logam 
berat maka timbal pada kupang akan terakumulasi dalam tubuh 
dan mengalami penumpukan kadar Pb yang membawa racun 
yang dapat mengakibatkan, Menurut Sudarwin (2008) yaitu 
keracunan pada sistem peredaran darah yaitu meracuni sistem 
pembentukan darah merah, sistem syaraf seperti sakit kepala, 
sistem ginjal, sistem percernaan seperti perut melas dan 
gangguan ginjal dan sistem produksi. Adanya upaya untuk 
menurunkan kadar Pb pada daging kupang ini dengan 
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perebusan asam. Data hasil analisa bahan baku menunjukkan 
nilai yang berbeda dengan literatur. Hal ini bisa terjadi 
dikarenakan adanya perbedaan habitat pada kupang. Habitat 
kupang merah di bagian tepi pantai atau agak ke tengah (lebih 
kurang 80 m dari pantai) yang ombaknya kecil atau agak besar 
dan kedalam air pada waktu pasang surut 1-2 m (Prayitno dan 
Susanto, 2005). Karena habitat kupang merah juga  
mempengaruhi asupan makanan yang diperoleh kupang 
sehingga akumulasi kadar Pb berbeda serta perbedaan 
penanganan daging kupang setelah perebusan. 
 
4.2. Analisa Kimia Kupang  

4.2.1. Kadar Pb 

Berdasarkan hasil penelitian pada daging kupang dengan 
perebusan asam sitrat didapatkan hasil kadar Pb berkisar 0,91-
1,38 ppm dan perebusan EDTA kadar Pb berkisar 0,57-1,10 
ppm (Tabel 4.2). Hasil uji statistik ragam (ANOVA) pada 
(Lampiran 3) menunjukkan hasil bahwa faktor jenis asam dan 
konsentrasi berbeda nyata (α=0,05) terhadap penurunan kadar 
logam Pb pada daging kupang. Hasil  uji BNT (Beda Nyata 
Terkecil) ini menunjukkan terjadi perbedaan antar perlakuan 
yaitu kadar Pb dengan jenis asam dan konsentrasi 
 

Tabel 4.2. Rerata kadar Pb dengan hasil uji BNT 

Keterangan: notasi huruf yang sama dinyatakan tidak berbeda nyata 
 

Jenis 
Sekuestran 

Konsentrasi 
(%) 

Kadar Pb (ppm)  

Kadar 
Pb Awal 

Kadar 
Pb Akhir 

BNT 
(α=0,05) 

Asam Sitrat 

0,11 M 

4,24 

1,38 c  

0,18 M 1,17 b  

0,25 M 0,91 a 0,055 

EDTA 

0,05 M  1,10 r  

0,075 M 4,24 0,66 q  

0,10 M  0,57 p  
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Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa jenis asam yaitu 
asam sitrat dan EDTA mampu menurunkan kadar Pb pada 
daging kupang diketahui nilai akhir kadar Pb akhir tidak melebihi 
batas maksimum cemaran logam berat dalam makanan 
berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM) yaitu 1,5 ppm.  

Hasil data kadar Pb dengan perebusan EDTA terendah 
yaitu 0,57 ppm (0,25 M) sedangkan pada asam sitrat terendah 
yaitu 0,91 ppm (0,10 M). Hal ini diduga adanya senyawa yang 
mempunyai dua atau lebih gugus fungsional seperti –OH 
(hidroksil), –O (eter), –C=O (karbonil), –N (cincin N) dan –COOH 
(karboksilat) yang ada pada kedua jenis asam sehingga terjadi 
proses pengkhelatan logam pada daging kupang. 

Asam sitrat (C6H8O7) adalah asam trikarboksilat dimana 
tiap molekulnya mengandung gugus karboksil dan satu gugus 
hidroksil yang terikat pada atom karbon, asam sitrat sangat 
efektif sebagai pengikat logam ion dan mudah larut dalam air 
(Setiawan dkk., 2012). Sedangkan EDTA (C6H16N2O8) memiliki 
dua atom nitrogen dan empat pada gugus karboksilatnya. 
Senyawa ini merupakan suatu ligan yang bersifat heksadentat 
(terdapat enam pasang elektron bebas) yang biasanya akan 
membentuk kompleks kelat yang kuat (Prasetyo, 2009).  

Perbedaan konsentrasi asam akan mempengaruhi 
penurunan Pb pada daging kupang. Hasil data mengindikasikan 
bahwa semakin tinggi konsentrasi asam maka semakin banyak 
asam yang mengikat ion logam sehingga semakin rendah kadar 
Pb pada daging kupang merah. Menurut Ulfah dkk (2014) 
bahwa semakin tinggi konsentrasi asam yang digunakan maka 
semakin banyak jumlah hidrogen yang berkompetisi dengan ion 
logam sehingga kekuatan ikatan logam dalam protein semakin 
berkurang dan mudah lepas. 
Penurunan kadar Pb didapat dari selisih kadar Pb awal dan 
akhir kemudian dibagi dengan kadar Pb awal dan dikali 100% 
(Gambar 4.1). Pada saat perebusan larutan asam ini terjadi 
proses penurunan kadar Pb pada daging kupang merah atau 
pengikatan ion logam dengan protein secara kompleks. 
Penurunan kandungan logam timbal disebabkan larutan asam 
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dapat merusak ikatan kompleks logam protein. Ion logam yang 
terdapat dalam tubuh organisme hampir semuanya berikatan 
dengan protein (Setiawan dkk., 2012). Penurunan logam timbal 
dapat disebabkan karena lepasnya ikatan kompleks logam 
protein sehingga ion-ion logam tersebut keluar dari dalam 
daging kupang. Ion logam yang terdapat dalam tubuh 
organisme hampir semuanya berikatan dengan protein. Interaksi 
kompleks antara ion logam dengan protein secara metaloenzim 
dan metal protein. Metaloenzim adalah protein yang berikatan 
dengan logam dalam tubuh atau protein berikatan secara kuat 
dengan ion logam membentuk ikatan yang stabil. Metal protein 
adalah protein yang berikatan dengan logam di dalam tubuh dan 
ion logamnya mudah saling bertukar dengan protein yang lain 
(Suaniti, 2007). Selain itu penurunan logam ini di pengaruhi oleh 
panas selama proses perebusan, karena suhu perebusan 
menyebabkan denaturasi protein serta mempengaruhi 
kecepatan energi dalam proses adsorpsi. Menurut Savitri (2011) 
suhu tinggi dapat meningkatkan energi kinetik dan 
menyebabkan molekul penyusun protein bergerak atau bergetar 
sangat cepat sehingga merusak ikatan molekul tersebut. 
 Penurunan kadar Pb pada asam sitrat berkisar 
66,45-78,53%. Pb terikat dalam protein daging kupang sehingga 
membentuk senyawa metaloenzim dengan adanya asam sitrat 
maka memiliki 4 elektron bebas yang di berikan kepada ion 
logam, maka  Pb akan terlepas dan berikatan dengan ion OH- 
dan COOH- yang ada pada asam sitrat dan membentuk 
senyawa Pb sitrat (Indasah dkk., 2011). Reaksi pengikatan ion 
logam dengan asam sitrat  pada (Gambar 4.2). 
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Gambar 4.2 Proses pengikatan elektron bebas asam sitrat 

dengan ion logam Pb (Anonymous, 2012). 

 Penurunan kadar Pb pada EDTA berkisar 74,05-86,56% 
pada (Gambar 4.3) perebusan dengan larutan EDTA terlihat 
penurunan tertinggi dengan konsentrasi 0,10M yaitu 86,56%. 
Hal ini menunjukkan dengan konsentrasi semakin tinggi, 
semakin banyak ion logam yang tereduksi pada daging kupang 
merah. Diduga EDTA memiliki enam elektron bebas sehingga 
mampu membentuk ikatan kompleks yang kuat dengan ion 
logam pada daging kupang yang membentuk senyawa Pb 
disodium EDTA. Reaksi pengikatan EDTA dengan ion logam 
pada (Gambar 4.4). 
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Gambar 4.4 Proses pengikatan elektron bebas EDTA dengan 

ion logam Pb (Mohamad, 2011). 

Hal ini disebabkan karena adanya reaksi antara EDTA 
dengan ion logam menyebabkan ion logam kehilangan sifat 
ionnya dan mengakibatkan logam berat tersebut kehilangan 
sebagian besar toksitasnya. Untuk memperoleh ikatan 
koordinasi yang stabil, diperlukan ligan yang mampu 
membentuk cincin 5-6 sudut dengan sebuah logam. Ion logam 
terkoordinasi dengan pasangan elektron dari atom-atom 
nitrogen EDTA dan juga keempat gugus karboksil yang terdapat 
pada molekul EDTA. Umumnya EDTA digunakan untuk 
mengobati keracunan oleh logam Hg dan Pb serta EDTA 
digunakan sebagai pengawet untuk mencegah pembusukan 
yang disebabkan logam berat pada produk ikan dan kerang-
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Gambar 4.3 Persentase Penurunan Kadar Pb pada EDTA 
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kerangan sehingga dapat bertahan dalam beberapa hari 
(Prasetyo, 2009). 

 
4.2.2. Kadar Air 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar air pada 
asam sitrat berkisar 81,98 – 83,72% dan EDTA berkisar 82,54 -
83,37% (Tabel 4.3). 

 
Tabel 4.3 Rerata kadar air 

Jenis Asam Konsentrasi Kadar Air (%) 

Asam Sitrat 

0,17 M 83,72 

0,27 M 82,25 

0,36 M 81,98 

EDTA 
0,05 M 83,37 
0,075 M 82,91 
0,10 M 82,54 

 
Berdasarkan hasil uji analisa ragam (ANOVA) pada 

(Lampiran 4) dengan (α=0,05). Hasil ini diketahui bahwa 
perebusan asam sitrat dan EDTA pada daging kupang 
menunjukkan tidak beda nyata terhadap kadar air yang terdapat 
pada daging kupang atau tidak interaksi antara keduanya. Hal 
ini menunjukkan struktur hidrogen daging kupang sukar 
berikatan karena keduaasam ini mengandung senyawa 
hidroksil. Menurut Savitri (2011), gugus hidroksil ini sifatnya 
hidrofibik yang menyebabkan molekul hidroksil tidak berikatan 
dengan air. Selain itu, setelah perebusan daging sudah terpisah 
dari filtratnya karena pengukuran Pb pada filtratnya. Sehingga 
tidak ada interaksi serta daging kupang setelah perebusan 
mengalami penyaringan yang sama. 

 
4.2.3. Nilai pH 

Berdasarkan penelitian ini diketahui nilai pH sebelum 
perebusan asam adalah 5,60 setelah perebusan asam sitrat 
berkisar 4,24-4,63 dengan perebusan EDTA berkisar 6,62-6,87. 
Hasil analisis ragam pada (Lampiran 5) menunjukkan hasil 
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bahwa faktor jenis asam memberikan pengaruh beda nyata atau 
signifikan terhadap konsentrasi asam sitrat dan EDTA 
memberikan berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap nilai pH pada 
daging kupang. Tabel nilai rerata kadar pH beserta hasil uji BNT 
pada (Tabel 4.4). 

 
Tabel 4.4 Rerata Kadar pH Beserta Hasil Uji BNT 

Keterangan: notasi huruf yang sama dinyatakan tidak berbeda nyata. 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai pH terendah 
pada pada asam sitrat adalah 4,24  dengan konsentrasi 0,25 M, 
sedangkan pada EDTA terendah  adalah 6,62  dengan 
konsentrasi 0,075 M (Tabel 4.4). Penurunan pH pada kedua 
asam ini diduga dipengaruhi konsentrasi larutan, dimana 
semakin tinggi konsentrasi larutan maka nilai pH semakin 
rendah. Hal ini diduga semakin banyaknya jumlah kandungan 
asam organik yang dapat melepaskan H+, semakin tinggi ion H+ 

maka suasana larutan akan semakin asam dan pH akan 
semakin rendah.  

 Penurunan pH pada asam sitrat dipengaruhi adanya 
peningkatan nilai pH larutan karena ada proses penambahan 
aquades pada proses pelarutan. Sehingga didapatkan nilai pH 
pada perebusan asam sitrat berkisar 4,24-4,63 dan perebusan 
EDTA berkisar 6,62-6,87. pH larutan yang dihasilkan oleh asam 
sitrat adalah 3,04 sedangkan pH larutan EDTA adalah 7,00. 
Terlihat EDTA memiliki nilai pH yang tinggi hal ini disebabkan 
susunan EDTA yang komplek. Menurut Ulfah dkk (2014) pH 
mempunyai peran yang penting dalam penyerapan logam. Hal 
ini dikarenakan pH dapat memengaruhi kelarutan ion logam 

Jenis 
Sekuestran 

Konsentrasi 
(%) 

Kadar pH BNT 
(α=0,05) 

Asam Sitrat 0,11 M 4,63 c  
 0,18 M 4,49 b  
 0,25 M 4,24 a 0,104 

EDTA 0,05 M 6,87 r  
 0,075 M 6,75 q  

 0,10 M 6,62 p  
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dalam larutan, kemampuan ion logam lain untuk mengikat pada 
permukaan biomassa. Pada pH asam, reaksi hidrolitik dapat 
mengakibatkan berubahnya komponen dan keadaan 
permukaan aktif sel. Hal ini mengakibatkan terjadinya 
peningkatan penyerapan yang dilakukan sorben terhadap 
logam. 

Telihat nilai pH EDTA hampir mendekati netral yaitu 7 
hal ini disebabkan  EDTA merupakan senyawa kompleks yang 
memiliki 6 senyawa elektron bebas, sesuai dengan Farha et all., 
(2010) yaitu setiap senyawa kompleks mempunyai perbedaan 
valensi yang berlawanan dengan pH karena senyawa hidrogen 
atau karboksilat akan terlepas sehingga nilai pH meningkat. 
Serta sifat dari EDTA yaitu Menurut Vogel (2004) yaitu 
kompleks 

EDTA dengan ion logam divalen akan stabil dalam 
larutan basa atau sedikit asam. Sementara kompeks dengan ion 
logam tri dan tetravalen terdapat dalam larutan dengan 
keasaman yang lebih jauh tinggi. Berikut ini adalah tabel 
kestabilan terhadap pH dari beberapa kompleks logam dengan 
EDTA (Tabel 4.5). 
 
Tabel 4.5 Stabilitas pH pada pembentukan kompleks logam 

dengan EDTA 

pH minimum 
adanya kompleks 

 
Logam plihan 

 

1-3 Zn(IV), Hf(IV), Th(IV), Bi(III), Fe(III)  

4-6 Pb(II), Cu(II), Zn(II), C0(II), Ni(II), 
Mn(II), Fe(II), Al(III), Cd(II), Sn(II)  

8-10 Ca(II), Sr(II), Ba(II),Mg(II) 

Sumber: (Vogel,2004) 
EDTA adalah senyawa pengkhelat yang berasal dari 

asam yang bercampur dengan pelarut organik. Nilai pada EDTA 
sebesar 6,62 sesuai dengan penelitian Palma dan Mecozzi 
(2007), rata-rata pH antara 4-6 merupakan kondisi yang 
kompleks dan stabil dalam mengikat logam. 
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4.2.4. Rendemen  

Hasil penelitian ini diketahui rerata rendemen daging 
kupang setelah perebusan asam berkisar 97-99% (Tabel 4.5). 
Berdasarkan hasil uji ragam pada (Lampiran 6) menunjukkan 
bahwa rendemen pada kupang tidak berbeda nyata atau tidak 
berpengaruh pada penurunan logam pada jenis asam dan 
konsentrasinya (α=0,05). Hal ini menunjukkan tidak ada 
interaksi atau hubungan antara jenis asam dan konsentrasi 
pada rendemen daging kupang. 
 

Tabel 4.6 Rerata rendemen  

Jenis asam Konsentrasi Rendemen 

Asam Sitrat 

0,11 M 98,09 

0,18 M 98,05 

0,25 M 99,08 

EDTA 

0,05 M 98,04 

0,075 M 97,84 

0,10 M 98,68 

 
Hasil rendemen tertinggi pada asam sitrat dengan 

konsentrasi 0,36M sebesar 99,08% sedangkan pada EDTA 
(Etilen Diamin Tetra Asetat) rendemen tertinggi dengan 
konsentrasi 0,10 M sebesar 98,68%. Nilai rendemen yang 
dihasilkan sangat tinggi hal ini disebabkan perebusan asam 
pada daging kupang tidak berpengaruh terhadap bobot awal 
daging yaitu 100 gr. Proses perebusan tidak mengalami 
penguapan, sehingga hasil rendemen yang dihasilkan tinggi 
serta karakterteristik fisik dari daging kupang lebih besar 
dibandingkan dengan kupang putih. 
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4.3. Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik dipilih berdasarkan hasil penurunan 
kadar Pb yang rendah dari setiap jenis larutan asam yaitu asam 
sitrat dan EDTA dan perlakuan terbaik pada nilai pH dipilih 
berdasarkan nilai pH yang rendah. 

Didapatkan perlakuan terbaik dengan larutan asam sitrat 
untuk kadar Pb terrendah yaitu 0,91 ppm  dengan konsentrasi 
0,25M dan penurunanya sebesar 78,53% serta nilai pH yaitu 
4,24. Perlakuan terbaik dengan larutan EDTA untuk kadar Pb 
terrendah yaitu 0,57 ppm dengan konsentrasi 0,10 M dan 
penurunannya sebesar 86,56% serta nilai pH sebesar 6,62. 
Hasil terbaik dari penelitian ini terbukti dapat menurunkan kadar 
Pb dengan dibawah batas maksimum yang ditentukan oleh 
BPOM yaitu 1,5 ppm.  

Ditinjau dari sudut harga untuk asam sitrat (teknis) 
berkisar Rp. 100,00 per gramnya dapat diperoleh di toko kimia, 
sedangkan penelitian ini didapatkan konsentrasi asam sitrat 
terbaik pada 0,25M (7,2 gram), sehingga biaya yang diperlukan 
adalah (7,2 gram x Rp. 100,00 = Rp. 720,00 ). Hal ini dapat 
dirokumendasikan untuk petani kupang pada proses perebusan 
dan harga produksi yang ditawarkan tidak terlalu tinggi, selain 
itu dapat mengurangi kadar Pb pada daging kupang serta asam 
sitrat mudah diperoleh masyarakat.  

Harga untuk EDTA (teknis) berkisar Rp. 350,00 per 
gramnya didapatkan pada toko kimia, dari hasil penelitian 
terbaik dari EDTA adalah konsentrasi 0,10M (4,43 gram), biaya 
yang diperlukan adalah     (4,43 gram x Rp. 350,00 = Rp. 1.550) 
penggunaan EDTA sangat jarang digunakan di masyarakat. 
Tetapi EDTA banyak digunakan pada industri yaitu pengawetan 
bahan pangan yang berisi minyak dan lemak serta di bidang 
kedokteran. Penggunaan EDTA pada petani kupang kurang 
efektif, karena harga yang ditawarkan relatif mahal serta 
kemudahan dalam mencari bahan baku di masyarakat jarang 
ditemukan. 

Penelitian perebusan asam pada daging kupang merah 
ini dapat menurunkan kandungan kadar Pb,apabila dikonsumsi 
masyarakat lebih diaman. Pengolahan produk kupang saat ini 
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sudah bermacam ragam seperti kupang lontong, petis kupang, 
kecap kupang, nugget kupang, krupuk kupang serta sosis 
kupang. pH. pH merupakan parameter yang baik untuk 
mengetahui kualitas makanan. Diketahui pH pada produk kecap 
kupang adalah Menurut Muchlisiyah (2012) yaitu 6,02. 
Berdasarkan SNI kecap ikan memiliki pH sebesar 5-6. Produk 
kupang yang lainnya yaitu petis kupang didapatkan nilai pHnya 
5,16 (Fakhruddin, 2009). Hal ini menunjukkan dengan adanya 
pH pada produk kupang yang sudah beredar di masyarakat 
hampir mencapai pH netral. Mengingat nilai pH pada penelitian 
pada asam sitrat sebesar 4,24 serta EDTA 6,62, menunjukkan 
pada perebusan EDTA yang layak untuk diaplikasikan pada 
produk. Apabila menggunakan asam sitrat terlalu masam cita 
rasanya, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan untuk dapat 
diaplikasikan pada produk kupang dengan cara pengurangan 
konsentrasi asam sitrat atau dilakukan pencucian secara 
berulang. Selain itu, asam sitrat memiliki nilai ekonomis. 

Manfaat dari peninjauan hal tersebut ini terletak pada 
pengepul kupang yaitu bahan yang ditawarkan (daging kupang) 
sudah aman dikonsumsi walaupun harga yang ditawarkan 
sedikit lebih mahal, karena adanya penambahan asam pada 
perebusan. Penjualan daging kupang ini bisa dipasarkan melalui 
supermarket, restoran serta hotel, dengan dilengkapi kemasan 
yang menarik dan pelabelan aman untuk dikonsumsi. Serta 
manfaat untuk konsumen adalah pengkonsumsian kupang tidak 
memiliki efek yang fatal untuk kesehatan. Berdasarkan tinjauan 
dari segi finansial dan pengaplikasian produk didapatkan asam 
sitrat yang terbaik. 
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   V. PENUTUP 

 

5.2. Kesimpulan 
Kesimpulan penelitian ini adalah perebusan daging 

kupang dengan jenis asam (asam sitrat dan EDTA) dan 
perbedaan konsentrasi berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap 
kadar Pb dan nilai pH. Hasil terbaik pada perebusan daging 
kupang dengan menggunakan larutan asam sitrat yaitu 
konsentrasi 0,25M kadar Pb sebesar 0,91 ppm dengan nilai pH 
yaitu 4,24. Nilai kadar Pb pada daging kupang merah berada 
dibawah standar batas maximum BPOM yaitu 1,5 ppm.  

  
 

5.2. Saran 
Saran yang diberikan adalah perlu adanya pengujian 

tentang oraganoleptik (rasa, bau, kenampakan dan tekstur) 
serta upaya untuk penetralan rasa asam yang ada pada daging 
kupang. Agar pengaplikasian dalam produk lebih efektif. 
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Lampiran 1. Perhitungan Larutan.  

a) Pada penelitian pendahulu asam sitrat yang digunakan 

3,3%, sehingga di konversikan M (Molaritas) 

- Asam sitrat  

3,3% = M = 
   ⁄

 
 

     = 
      ⁄

    
   

     = 0,11 M 

- EDTA  

0,05 M 

0,75 M 

0,10 M 

b) Larutan akan dilarutkan pada aquades 150 ml  

- Asam sitrat  

0,11 M = M = 
   ⁄

 
  

      n = M.V.Mr  

         = 0,11.0,15.192 

    = 3,17 gr 

 

 

 

 

 

 

   
 

5,3% = M = 
   ⁄

 
 

                 = 
      ⁄

    
 

                 =0,18 M 

7,3% = M = 
   ⁄

 
 

 = 
7     ⁄

    
 

            = 0,25 M 

0,18 M = M = 
   ⁄

 
  

    n = M.V.Mr  

                   = 0,18.0,15.192 

      = 5,18 gr 

0,25 = M = 
   ⁄

 
 

            n = M.V.Mr 

   = 0,25.0,15.192 

   = 7,2 gr  
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- EDTA 

0,05 M = M = 
   ⁄

 
 

                        n = M.V.Mr 

         = 0,05.0,15.292,25 

         = 2,21 gr 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,075 = M = 
   ⁄

 
 

       n = M.V.Mr 

     =0,075.0,15.292,25 

     = 3,37 gr 

    

 
0,10 = M = 

   ⁄

 
 

     n = M.V.Mr 

        = 0,10.0,15.292,25 

        = 4,43 gr  
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Lampiran 2. Analisa Prosedur  

1. Pembuatan kurva standar timbal (Pb) (SNI, 2011) 
Langkahnya sebagai berikut : 

 Diambil berat 1,5985 gram (berat molekul/BA atom = 
333,21/207,2) pada padatan  standar timbal.  

 Larutan standar primer 1000 ppm atau pengenceran 
1000ml dengan aquades tetapi sebelum batas pada labu 
ukur di tambahkan 5 ml HNO3 (p.a) dan ditambahkan 
aquades hingga batas. Hal ini bertujuan agar padatan  
standar timbal pada saat pengenceran ini sudah merata. 

 5 ml larutan standar 1000 ppm diencerkan hingga 50 ml 
dengan HNO3 menjadi larutan standar 100 ppm. 

 5 ml larutan standar 100 ppm diencerkan hingga 50 ml 
dengan HNO3 menjadi larutan standar 10 ppm. 

  0.5, 1, 2.5, 5 ml larutan standar 10 ppm diencerkan 
hingga 10 ml dengan HNO3 menjadi larutan standar 0.5, 
0.1, 1, 2, 3 ppm. 

 Di absorbansi  dengan menggunakan AAS. 
 

2. Kadar Pb dengan metode Atomic Absorption 
Spectrophometry (AAS) 
Langkah prosedur sebagai berikut : 
- Ditimbang sampel daging kupang beratnya sekitar 20 

gram di dalam cawan porselen dan dicatat beratnya. 
- Kupang merah dimasukkan di dalam oven (1050C) 

selama 5 jam sampai kering, lalu dihaluskan hingga 
homogen. 

- Sampel dimasukkan ke tanur pengabuan. Suhu tungku 
pengabuan dinaikkan secara bertahap 100º C setiap 
15 menit hingga mencapai  500º C dan dipertahankan 
selama 5 jam 

- Sampel dikeluarkan dari tanur pengabuan dan 
diitambahkan 1 ml HNO3 65% dan digoyangkan 
secara hati-hati. Selanjutnya diuapkan diatas hot plate 
sampai kering 
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- Sampel kembali dimasukkan ke tanur pengabuan. 
Suhu tungku pengabuan dinaikkan secara bertahap 
100 º C setiap 15 menit hingga mencapai 500º C dan 
dipertahankan selama 2 jam.  

- Setelah abu terbentuk sempurna berwarna putih, 
sampel didinginkan pada suhu ruang. 

- Setelah itu, sampel ditambah dengan HNO3 1 M 
sebanyak 10 ml. 

- Larutan disaring dan diukur dengan AAS panjang 
gelombang 283.3 nm. 

3. Pengukuran Kadar Air 
1. Cawan kosong dan tutupnya dikeringkan dalam oven 

minimal 120 menit dan dinginkan dalam desikator, 
kemudian ditimbang (untuk cawan alumunium didinginkan 
selama 10 menit dan cawan porselen dinginkan selama 
20 menit). 

2. Timbang dengan 5 gram sampel dalam cawan dan dicatat 
beratnya. 

3. Angkat cawan dan tempatkan cawan beserta isi dan 
tutupnya di dalam oven selama 5 jam dengan suhu 1050 
C. Hindarkan kontak antara cawan dengan dinding oven.  

4. Pindahkan cawan ke desikator, tutup dengan penutup 
cawan, lalu  
dinginkan. Setelah dingin timbang kembali. 

5. Keringkan kembali ke dalam oven sampai diperoleh berat 
yang tetap. 
 
 

 
  

  
Keterangan :  
A : berat cawan kosong (g)  

    B : berat cawan + contoh awal (g)  
    C : berat cawan + contoh kering (g)  

 

Kadar Air  % =
B − C  x 100%

B − A
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4. Perhitungan Rendemen 
Rendemen berfungsi untuk mengetahui jumlah 

penyusutan dari bahan baku dan bahan tambahan hingga 
menjadi output. Perhitungan rendemen  

 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendemen =
berat daging awal  

 berat daging akhir
 x 100% 
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Lampiran 3. Analisis Data Kadar Pb 

Tabel Kurva Standart Pb 

Actual  
concentration  
(ppm) 

Conc (ppm) 
 

Absorbansi 

0.05 0.0500 0.0009 

0.1 0.0031 0.0031 

1 1.0000 0.0066 

10 10.0000 0.0394 

20 20.0000 0.0739 

30 30.0000 0.1041 

 

Tabel  Data Hasil Pengamatan 

 

Tabel Dua Arah 

 

 
 
 

1 2 3

0.11 M 1.366 1.380 1.391 4.14 1.38         

0.18 M 1.167 1.174 1.156 3.50 1.17         

0.25 M 0.913 0.921 0.910 2.74 0.91         

0.05 M 1.280 0.765 1.249 3.29 1.10         

0.075 M 0.716 0.613 0.661 1.99 0.66         

0.10 M 0.587 0.541 0.579 1.71 0.57         

Asam Sitrat

EDTA

Jenis Asam (B) Konsentrasi (K)
Ulangan

Total Rata-Rata

0,11 M 0,18 M 0,25 M 0,05 M 0,075 0,10 M Total Rata-rata

A1 4.14         3.50        2.74       10.378 3.459333

A2 3.29       1.99        1.71       6.991 2.330333

Total 17.369
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Tabel Analisis Ragam 

 

Tabel Uji BNT 0,05 

Uji BNT Asam Sitrat 

 

Uji BNT EDTA 

 

 

 

 

SK db JK KT Fhitung Ftabel 0,05 Notasi

Jenis asam (A) 1 0.463043 0.463043 736.482 4.75 *

Konsentrasi (K) dalam A1 2 0.324118 0.162059 257.759 3.89 *

Konsentrasi (K) dalam A2 2 0.854453 0.427226 679.515 3.89 *

Galat 12 0.007545 0.000629

Total 17 1.649158 0.097009

0.91     1.17      1.38         KTG BNT 0,05

0.91        0.251 0.464

1.17        0.213

1.38           

Notasi a b c

Perlakuan 0.17 M 0.27 M 0.36 M

0.0550.001

0.57     0.66      1.10         KTG BNT 0,05

0.57        0.094 0.529

0.66        0.435

1.10           

Notasi a b c

Perlakuan 0.17 M 0.27 M 0.36 M

0.001 0.055
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Lampiran 4. Analisis Data Kadar Air 

Tabel  Data Hasil Pengamatan 

 

Tabel Dua Arah 

 

Tabel Analisis Ragam 

 

 

1 2 3

0.11 M 84.54 83.06 83.56 251.16 83.72      

0.18 M 82.18 82.27 82.31 246.76 82.25      

0.25 M 83.37 81.02 81.56 245.95 81.98      

0.05 M 83.47 82.96 83.67 250.10 83.37      

0.075 M 82.23 83.53 82.96 248.72 82.91      

0.10 M 81.76 84.61 81.24 247.61 82.54      

Asam Sitrat

EDTA

Jenis Asam (B) Konsentrasi (K)
Ulangan

Total Rata-Rata

0,11 M 0,18 M 0,25 M 0,05 M 0,075 0,10 M Total Rata-rata

A1 83.72        82.25      81.98      247.9567 82.6522222

A2 83.37      82.91      82.54      248.81 82.9366667

Total 496.7667

SK db JK KT Fhitung Ftabel 0,05 Notasi 

Jenis asam (A) 1 0.364089 0.364089 0.367979 4.75 tn

Konsentrasi (K) dalam A1 2 5.240022 2.620011 2.648006 3.89 tn

Konsentrasi (K) dalam A2 2 1.0374 0.5187 0.524242 3.89 tn

Galat 12 11.87313 0.989428

Total 17 18.51464 1.089097
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Lampiran 5. Analisis Data Nilai Ph 
 
Tabel  Data Hasil Pengamatan 

 

Tabel Dua Arah 

 
 
Tabel Analisis Ragam 

 
 

 

1 2 3

0.11 M 6.52 6.55 6.5 19.57 6.52                

0.18 M 6.23 6.43 6.41 19.07 6.36                

0.25 M 6.04 6.1 6.15 18.29 6.10                

0.05 M 6.62 6.68 6.65 19.95 6.65                

0.075 M 6.11 6.22 6.16 18.49 6.16                

0.10 M 6.35 6.45 6.39 19.19 6.40                

Asam Sitrat

EDTA

Jenis Asam (B) Konsentrasi (K)
Ulangan

Total Rata-Rata

0.11 M 0.18 M 0.25 M 0.05 M 0.075 0.10 M Total Rata-rata

A1 6.52          6.36         6.10         18.97667 6.3255556

A2 6.65         6.16         6.40           19.21 6.4033333

Total 38.18667

SK db JK KT Fhitung Ftabel 0,05 Notasi 

Jenis asam (A) 1 0.027222 0.027222 7.335329 4.75 *

Konsentrasi (K) dalam A1 2 0.277422 0.138711 37.37725 3.89 *

Konsentrasi (K) dalam A2 2 0.355467 0.177733 47.89222 3.89 *

Galat 12 0.044533 0.003711

Total 17 0.704644 0.04145
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Tabel Uji BNT 0,05 

Uji BNT Asam Sitrat 

 
  
Uji BNT EDTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 6. Analisis Data Rendemen 

6.10 6.36      6.52         KTG BNT 0,05

6.10 0.260 0.167

6.36         0.167

6.52            

Notasi a b c

Perlakuan 0.17 M 0.27 M 0.36 M

0.004 0.133

6.16       6.40      6.65         KTG BNT 0,05

6.16         0.233 0.487

6.40         0.253

6.65            

Notasi a b c

Perlakuan 0.17 M 0.27 M 0.36 M

0.004 0.133
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Tabel Data Hasil Pengamatan 

 

 Tabel Dua Arah 

 

Tabel Analisis Ragam 

 

 

 

 

 

 

1 2 3

0.11  M 98.45 97.69 98.14 294.28 98.09        

0.18 M 98.64 98.26 97.24 294.14 98.05        

0.25 M 99.41 99.43 98.39 297.23 99.08        

0.05 M 98.32 98.42 97.39 294.13 98.04        

0.075 M 98.21 98.28 97.02 293.51 97.84        

0.10 M 98.75 98.68 98.62 296.05 98.68        

Asam Sitrat

EDTA

Jenis Asam (B) Konsentrasi (K)
Ulangan

Total Rata-Rata

0,11 M 0,18 M 0,25 M 0,05 M 0,075 0,10 M Total Rata-rata

A1 294.28 294.14 297.23 885.65 295.21667

A2 294.13 293.51 296.05 883.69 294.56333

Total 1769.34

SK db JK KT Fhitung Ftabel 0,05 notasi

Jenis asam (A) 1 0.213422 0.21342 0.691358 4.75 tn

Konsentrasi (K) dalam A1 2 2.030022 1.01501 2.424503 3.89 tn

Konsentrasi (K) dalam A2 2 1.169156 0.58458 1.893676 3.89 tn

Galat 12 3.7044 0.3087

Total 17 7.117 0.41865
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Lampiran 7. Dokumentasi  

 

 

Daging Kupang 
Perebusan Daging 
Kupang Merah 

Filtrat 

Tanur Tanur 

Tanur 

      Kecap Kupang       Petis Kupang 


