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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Bioremediasi 

Bioremediasi adalah strategi atau proses detoksifikasi (menurunkan tingkat 

racun) dalam tanah atau lingkungan lainnya dengan menggunakan 

mikroorganisme, tanaman, atau enzim mikroba atau enzim tanaman. Saat 

bioremediasi terjadi, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme 

memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan tersebut, 

sebuah peristiwa yang disebut biotransformasi. Pada banyak kasus, 

biotransformasi berujung pada biodegradasi, dimana polutan beracun terdegradasi, 

strukturnya menjadi tidak kompleks, dan akhirnya menjadi bahan yang 

mempunyai tingkat toksisitas rendah.  

Jenis-jenis bioremediasi adalah sebagai berikut (Anonim, 2006): 

a) Biostimulasi 

Biostimulasi adalah proses penambahan suatu nutrisi dan oksigen 

ke dalam suatu situs atau tempat yang tercemar yang bertujuan untuk 

mendukung pertumbuhan dan aktifitas bakteri yang ada di dalam tempat 

tercemar itu. 

b) Bioaugmentasi 

Prinsip bioaugmentasi adalah penambahan bakteri tertentu pada 

suatu tempat tercemar yang berfungsi sebagai pembersih kontaminan yang 

ada di daerah tersebut. Cara ini yang paling sering digunakan dalam 
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menghilangkan kontaminasi di suatu tempat. Namun ada beberapa 

hambatan yang ditemui ketika cara ini digunakan. Sangat sulit untuk 

mengontrol kondisi situs yang tercemar agar mikroorganisme dapat 

berkembang dengan optimal. Para ilmuwan belum sepenuhnya mengerti 

seluruh mekanisme yang terkait dalam bioremediasi, dan mikroorganisme 

yang dilepaskan ke lingkungan yang asing kemungkinan sulit untuk 

beradaptasi. 

 

2.2 Biodegradasi 

Biodegradasi adalah proses dimana bahan organik yang dirombak oleh 

enzim yang dihasilkan oleh organisme hidup. Biodegradasi adalah istilah yang 

sering digunakan dalam kaitannya dengan ekologi, pengelolaan sampah dan 

lingkungan proses pemulihan (bioremediation). Bahan organik dapat didegradasi 

dengan secara aerob, maupun anaerob. Sebuah istilah yang terkait dengan 

biodegradasi adalah biomineralisasi, yang dalam hal ini organik diubah menjadi 

mineral. Biodegradasi umumnya terjadi pada bahan-bahan organik yang 

pelakunya adalah mikroorganisme. Beberapa bahan yang dapat didegradasi oleh 

bakteri adalah komponen hidrokarbon (misalnya minyak), polychlorinated 

biphenyls (PCBs), polyaromatic hidrokarbon (PAHs), bahan farmasi, 

radionuclides dan logam. 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Uji Resistensi dan Uji Biodegradasi Logam Berat (Pb, 
Zn, dan Hg) oleh Isolat Bakteri Lumpur Pantai Kenjeran.

Jeremia Perdana



8 
 

2.2.1 Mekanisme Biodegradasi Logam Berat oleh Bakteri 

Proses biodegradasi suatu senyawa pencemar tergantung jenis 

mikroorganismenya (Lemigas, 1995). Ada beberapa cara mikroorganisme dalam 

melakukan biodegradasi: 

 

2.2.1.1 Pengendapan (presipitasi) 

Degradasi mikroorganisme dari senyawa organo-phosphate hingga 

orthophosphate dapat menyebabkan pengendapan logam melalui pembentukan 

logam-phosphate, khususnya pada pH > 7, termasuk phosphate intraselular yang 

menyebabkan immobilisasi logam-logam . 

Rufus et al., 2001, menyatakan bahwa konstribusi Fe dan P yang tinggi di 

dalam tanah dapat juga memperbaiki ekosistem tanah dan limbah yang 

terkontaminasi Zn, Cd, dan Pb bila pH tanah ditingkatkan dengan penambahan 

kapur. Penerapan bahan kapur CaCO3, CaO, dan CaOH, saat ini telah digunakan 

sebagai perlakuan pada tanah-tanah masam dan terkontaminasi logam berat 

(Winking and Dollhopf, 2000). 

 

2.2.1.2 Biosorpsi 

Biosorpsi logam toksik didasarkan pada proses non-enzimatik seperti 

adsorpsi. Adsorpsi adalah pengikatan non-spesifik dari spesies ionik pada 

permukaan sel, atau polisakarida dan protein ekstraselular. Dinding sel bakteri dan 

lapisannya, dinding fungi, ragi, dan alga adalah efisien sebagai biosorbent logam 

(kelompok pengikat bermuatan). Ion-ion logam dapat dipindahkan melalui 
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biomassa bakteri hidup atau mati. Banyak spesies mempunyai kandungan kitin 

yang tinggi pada dinding sel dan polimer ini dari N-asetilglukosamine merupakan 

biosorbent efektif. 

 

2.2.1.3 Bioakumulasi 

Salah satu faktor yang mempengaruhi bioakumulasi atau biosorpsi oleh 

mikroorganisme adalah pH. Penelitian yang dilakukan oleh Suh et al., 1999 : 

“Pengaruh pH terhadap akumulasi Pb
2+

 dari limbah industri oleh 18 

mikroorganisme”, menunjukkan bahwa pH optimum akumulasi Pb
2+

 pada 

Saccharomyces cerevisiae adalah pH 4-5, sedangkan Aureobasidium pullulans 

pada pH 6-7. Proses akumulasi kedua mikroorganisme tersebut jelas berbeda, 

karena pada S. cerevisiae, ion Pb
2+

 dapat menembus ke dalam bagian sel inner, 

sedangkan pada A. pullulans akumulasi hanya terjadi pada bahan polimerik 

ekstraselular di sekitar permukaan sel. 

Ledin & Pedersen (1996) juga menegaskan pentingnya peranan 

mikroorganisme di lingkungan terkontaminasi (limbah) dengan konsentrasi logam 

berat tinggi. Prinsip kerja mikroorganisme dapat mempengaruhi mobilisasi atau 

immobilisasi logam. Kehadiran mikroorganisme dapat mempengaruhi penyebaran 

logam dengan cara yang berbeda. Kehidupan mikroorganisme bebas merupakan 

partikel mobile yang memiliki kemampuan tertinggi dalam menyerap logam. Bila 

mayoritas dari mikroorganisme berada dalam biofilms pada permukaan, maka 

pergerakan logam menjadi berkurang, karena beberapa mikroorganisme dapat 

menyebabkan logam-logam mengendap, seperti sulfida. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Uji Resistensi dan Uji Biodegradasi Logam Berat (Pb, 
Zn, dan Hg) oleh Isolat Bakteri Lumpur Pantai Kenjeran.

Jeremia Perdana



10 
 

 
Gambar 1  Proses bioakumulasi senyawa logam berat oleh bakteri (Ledin &  

   Pedersen, 1996) 

 

 

2.3 Bakteri Logam Berat 

Bakteri-bakteri yang dapat menyerap logam berat telah banyak diteliti dan 

ditemukan di alam setelah sering terjadinya banyak pencemaran logam berat di 

lingkungan (Clausen, 2000). Secara umum ada beberapa cara mikroba untuk 

mengurangi bahaya pencemaran logam berat yaitu: detoksifikasi (biopresipitasi), 

biohidrometalurgi, bioleaching, dan bioakumulasi (Mallick and Rai, 1994). Pada 

saat logam berat di suspensikan (mixing) dengan suatu isolat mikroba, maka akan 

terbentuk suatu ligand kompleks yang bervariasi (Hussein et al, 2001). Ada dua 

fase pengikatan logam berat oleh bakteri, yaitu fase pengikatan dan transport aktif. 

Fase pengikatan terjadi di dinding sel dan fase transport aktif terjadi di bagian 

internal sel (Oktaviana, 1995). Beberapa bakteri telah diuji dan telah diketahui 

bahwa memiliki potensi untuk melakukan bioremediasi terhadap logam berat 

dengan cara melakukan degradasi logam.  
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Bakteri yang dapat mengikat logam berat adalah Thiobacillus 

ferrooxidans, Bacillus cereus, Oogloea sp., Citrobacter sp (Gadd, 1992), 

Microccocus, Corynebacterium, Phenylobacterium, Enhydrobacter, Flavobacterium 

(Wulandari, 2005) 

 

2.4 Limbah B3 

  Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari 

suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, 

pertambangan dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, 

cair atau padat. Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau 

berbahaya dan dikenal sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 

  Definisi dari limbah B3 berdasarkan Anonim (1995) ialah setiap bahan 

sisa (limbah) suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya 

dan beracun (B3) karena sifat (toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity) 

serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak 

langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan 

kesehatan manusia. Contoh limbah B3 ialah logam berat seperti Al, Cr, Cd, Cu, 

Fe, Pb, Mn, Hg, dan Zn serta zat kimia seperti pestisida, sianida, sulfide, fenol dan 

sebagainya. 
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2.4.1 Sumber Limbah Logam B3 

 Sumber bahan pencemar limbah logam B3 adalah: (Sudarmaji et al, 2004) 

1. Dari alam  

Ada beberapa benda alam (abiotik) yang menyimpan beberapa 

logam-logam seperti Pb yang secara alami dapat ditemukan dalam 

bebatuan sekitar 13 mg/kg. Khusus Pb yang tercampur dengan batu fosfat 

dan terdapat didalam batu pasir (sand stone) kadarnya lebih besar yaitu 

100 mg/kg. Pb yang terdapat di tanah berkadar sekitar 5 - 25 mg/kg dan di 

air bawah tanah (ground water) berkisar antara 1- 60 μg/L. 

Secara alami Hg dapat berasal dari gas gunung berapi dan 

penguapan dari air laut. Dilaporkan kandungan kadnium (Cd) dalam air 

laut di dunia di bawah 20 μg/L. Variasi lain kandungan kadnium dari air 

hujan, freshwater dan air permukaan di perkotaan dan daerah industri, 

kadnium pada level 10–4000 μg/L tergantung pada spesifikasi lokasi atau 

saat pengukuran larutan kadnium (WHO 1992). 

2. Dari Industri  

Industri-industri juga memberikan andil yang cukup besar atas 

kehadiran logam-logam di lingkungan. Berikut ini adalah beberapa 

industri yang memakai dan membuang beberapa logam untuk kinerja 

industri: 

 Industri pemurnian 

Industri ini menghasilkan timbal konsentrat (primary lead), 

maupun secondary lead yang berasal dari potongan logam (scrap). 
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 Industri kabel 

Industri kabel memerlukan Pb untuk melapisi kabel. Saat ini 

pemakaian Pb di industri kabel mulai berkurang, walaupun masih 

digunakan campuran logam Cd, Fe, Cr, Au dan arsenik yang juga 

membahayakan untuk kehidupan makhluk hidup 

 Industri pengecoran logam 

Industri ini menggunakan Hg untuk proses kerja. Selain itu Hg 

juga digunakan oleh beberapa industri lain seperti industri klor 

alkali, peralatan listrik, cat, termometer, tensimeter, iindustri 

pertanian, dan pabrik detonator. Selain itu, amalgam yang 

digunakan oleh dokter gigi juga merupakan bahan pencemar 

 

2.5 Tinjauan Umum Logam Timbal (Pb) 

Timbal (Pb) adalah sebuah unsur yang biasanya ditemukan di dalam batu 

batuan, tanah, tumbuhan dan hewan. Timbal (Pb) 95 % bersifat anorganik dan 

umumnya dalam bentuk garam anorganik yang umumnya kurang larut dalam air. 

Selebihnya berbentuk timbal (Pb) organik.Timbal (Pb) organik ditemukan dalam 

bentuk senyawa Tetraethyllead (TEL) dan Tetramethyllead (TML). Jenis senyawa 

ini hampir tidak larut dalam air, namun dapat dengan mudah larut dalam pelarut 

organik, misalnya dalam lipid. Waktu keberadaan timbal (Pb) dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti arus angin, dan curah hujan. Timbal (Pb) tidak mengalami 

penguapan namun dapat ditemukan di udara sebagai partikel. Karena timbal (Pb) 

adalah sebuah unsur, maka tidak mengalami penguraian dan tidak dapat 
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dihancurkan (Tyas, 1998). Tetapi dapat mengalami degradasi dengan 

pengendapan oleh bakteri   (Luptakova, 2007). 

Timbal (Pb) dimanfaatkan manusia untuk bahan pembuat baterai, 

membuat amunisi, produk logam (logam lembaran, solder, dan pipa), 

perlengkapan medis (penangkal radiasi dan alat bedah), cat, keramik, peralatan 

kegiatan ilmiah/praktek (papan sirkuit (CB) untuk computer) untuk campuran 

minyak bahan-bakar untuk meningkatkan nilai oktan. 

Konsentrasi timbal (Pb) di lingkungan, tergantung pada tingkat aktivitas 

manusia, misalnya di daerah industri, di jalan raya, dan tempat pembuangan 

sampah. Karena timbal (Pb) banyak ditemukan di berbagai lingkungan, maka 

timbal (Pb) dapat memasuki tubuh melalui udara, air minum, makanan yang 

dimakan, dan tanah pertanian (Wardhani, 2006). 

 

2.5.1 Toksisitas Timbal (Pb)  

 Timbal (Pb) mempengaruhi sistem darah dengan cara: (Tyas, 1998) 

a) Memperlambat pematangan normal sel darah merah (eritrosit) dalam 

sumsum tulang yang menyebabkan terjadinya anemia. 

b) Mempengaruhi kelangsungan hidup sel darah merah. Eritrosit yang diberi 

perlakuan dengan timbal (Pb), memperlihatkan peningkatan tekanan 

osmosis dan kelemahan pergerakan. Selain itu juga memperlihatkan 

penghambatan Na-K-ATP ase yang meningkatkan kehilangan kalium 

intraseluler. Hal ini membuktikan bahwa kejadian anemi karena keracunan 

timbal (Pb) disertai dengan penyusutan waktu hidup eritrosit. 
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c) Menghambat biosintesis hemoglobin dengan cara menghambat aktivitas 

enzim delta-ALAD dan enzim ferroketalase. 

Kompensasi penurunan sintesis Hb karena terhambat timbal (Pb) adalah 

peningkatan produksi erithrofoesis. Sel darah merah muda (retikulosit) dan sel 

stipel kemudian dibebaskan. Ditemukannya sel stipel basofil (basophilic 

stippling) merupakan gejala dari adanya gangguan metabolik dari pembentukan 

Hb. Hal ini terjadi karena adanya tanda-tanda keracunan Pb. Sel darah merah 

gagal untuk menjadi dewasa dan sel tersebut menyisakan organel yang biasanya 

menghilang pada proses kedewasaan sel, akhirnya poliribosoma ireguler pada 

agregat RNA membentuk sel stipel (Darmono, 2001) 

 Selain itu timbal (Pb) dapat mempengaruhi sistem syaraf dan dapat 

menimbulkan berbagai kelainan seperti: epilepsi, halusinasi, kerusakan pada otak 

besar dan delirium, yaitu sejenis penyakit gula. Sistem saraf yang kena pengaruh 

timbal (Pb) dengan konsentrasi timbal dalam darah diatas 80 μg / 100 mL, dapat 

terjadi ensefalopati. Hal ini dapat dilihat melalui gejala seperti gangguan mental 

yang parah, kebutaan dan epilepsi dengan atrofi kortikal, atau dapat secara tidak 

langsung berkurangnya persepsi sensorik sehingga menyebabkan kurangnya 

kemampuan belajar, penurunan intelegensia (IQ), atau mengalami gangguan 

perilaku seperti sifat agresif, destruktif (Palar, 2008). 

Untuk ginjal timbal (Pb) juga berbahaya, Senyawa timbal (Pb) yang 

terlarut dalam darah dibawa ke seluruh sistem tubuh . Sirkulasi darah masuk ke 

glomerolus merupakan bagian dari ginjal. Glomerolus merupakan tempat proses 

pemisahan akhir dari semua bahan yang dibawa darah. Timbal (Pb) yang terlarut 
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dalam darah akan berpindah ke sistem urinaria (ginjal) sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya kerusakan pada ginjal. Kerusakan terjadi karena 

terbentuknya intranuclear inclusion bodies disertai dengan gejala aminociduria, 

yaitu terjadinya kelebihan asam amino dalam urine (Palar, 2008). Nefropatis 

(kerusakan nefron pada ginjal) dapat di deteksi dari ketidak seimbangnya fungsi 

renal dan sering diikuti hipertensi (Zenz, 1994) 

 

2.6 Tinjauan Umum Logam Seng (Zn) 

Seng merupakan logam yang berwarna putih kebiruan, berkilau, dan 

bersifat diamagnetik. Walau demikian, kebanyakan seng mutu komersial tidak 

berkilau. Seng sedikit kurang padat daripada besi dan berstruktur kristal 

heksagonal. Logam ini keras dan rapuh pada kebanyakan suhu, namun menjadi 

dapat ditempa antara 100 sampai dengan 150 °C. Di atas 210 °C, logam ini 

kembali menjadi rapuh dan dapat dihancurkan menjadi bubuk dengan memukul-

mukulnya. Seng juga mampu menghantarkan listrik. Dibandingkan dengan 

logam-logam lainnya, seng memiliki titik lebur (420 °C) dan tidik didih (900 °C) 

yang relatif rendah. Dan sebenarnya pun, titik lebur seng merupakan yang 

terendah di antara semua logam-logam transisi selain raksa dan kadmium 

(Widowati et. al, 2008). 

Terdapat banyak sekali aloi yang mengandung seng. Salah satu contohnya 

adalah kuningan (aloi seng dan tembaga). Logam-logam lainnya yang juga 

diketahui dapat membentuk aloi dengan seng adalah aluminium, antimon, bismut, 

emas, besi, timbal, raksa, perak, timah, magnesium, kobalt, nikel, telurium, dan 
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natrium. Walaupun seng maupun zirkonium tidak bersifat feromagnetik, aloi 

ZrZn2 memperlihatkan feromagnetisme di bawah suhu 35 K. 

 

2.6.1 Toksisitas Seng (Zn)  

 Kelebihan seng (Zn) hingga dua sampai tiga kali AKG menurunkan 

absorbsi tembaga. Kelebihan sampai sepuluh kali AKG mempengaruhi 

metabolisme kolesterol, mengubah nilai lipoprotein, dan tampaknya dapat 

mempercepat timbulnya aterosklerosis. Dosis konsumsi seng (Zn) sebanyak 2 

gram atau lebih dapat menyebabkan muntah, diare, demam, kelelahan yang 

sangat, anemia, dan gangguan reproduksi. Suplemen seng (Zn) bisa menyebabkan 

keracunan, begitupun makanan yang asam dan disimpan dalam kaleng yang 

dilapisi seng (Zn). 

 Logam Zn sebenarnya tidak toksik, tetapi dalam keadaan sebagai ion, Zn 

bebas memiliki toksisitas tinggi. Zinc shakes atau zinc chills disebabkan oleh 

inhalasi Zn-oksida selama proses galvanisasi atau penyambungan bahan yang 

mengandung Zn. Meskipun Zn merupakan unsur esensial bagi tubuh, tetapi dalam 

dosis tinggi Zn dapat berbahaya dan bersifat toksik. Absopsi  Zn berlebih mampu 

menekan absorpsi Co dan Fe. Paparan Zn dosis besar sangat jarang terjadi. Zn 

tidak diakumulasi sesuai bertambahnya waktu paparan karena Zn dalam tubuh 

akan diatur oleh mekanisme homeostatik, sedangkan kelebihan Zn akan 

diabsorpsi dan disimpan dalam hati (Widowati et. al, 2008). 

 Toksisitas Zn bisa berifat akut dan kronis. Intake Zn 150-450 mg/ hari 

mengakibatkan penurunan kadar Cu, pengubahan fungsi Fe, pengurangan 
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imunitas tubuh, serta pengurangan kadar high density lipoprotein (HDL) 

kolesterol. Satu kasus yang dilaporkan karena seseorang mengonsumsi 4 g Zn-

glukonat (570 mg unsur Zn) yang setelah 30 menit berakibat mual dan muntah. 

Pemberian dosis tunggal sebesar 225-50 mg Zn bisa mengakibatkan muntah, 

sedangkan pemberian suplemen dengan dosis 50-150 mg/ hari mengakibatkan 

sakit pada alat pencernaan. Konsumsi Zn berlebih dalam jangka waktu lama bisa 

mengakibatkan defisiensi Cu. Total asupan Zn sebesar 60 mg/ hari (50 mg 

suplemen Zn dan 10 mg Zn dari makanan) dapat mengakibatkan defisiensi Cu. 

Konsumsi Zn lebih dari 50 mg/ hari selama beberapa minggu dapat menggangu 

ketersediaan biologi Cu, sedangkan konsumsi Zn yang tinggi dapat 

mempengaruhi sintesis ikatan Cu protein atau metalotionin dalam usus. Konsumsi 

Zn berlebih akan menggangu metabolisme mineral lain, khususnya Fe dan Cu 

(Widowati et. al, 2008) 

 Ion Zn bebas dalam larutan bersifat sangat toksik bagi tanaman, hewan 

invertebrate, dan ikan. Penggunaan intranasal atau nasal spray Zn bagi penderita 

sakit tenggorokan dapat mengakibatkan kehilangan kemampuan indra penciuman 

(anosnia). Inhalasi debu Zn-oksida bisa mengakibatkan metal iume fever. 

Toksisitas akut Zn terjadi sebagai akibat dari tindakan mengonsumsi makanan dan 

minuman yang terkontaminasi Zn dari wadah/ panic yang dilapisi Zn. Gejala 

toksisitas akut dapat berupa sakit lambung, diare, mual, dan muntah. Pemberian 

bersama suplemen Zn dan jenis antibiotik tertentu, yaitu tetracyclines dan 

quinolones bisa mengurangi absorpsi antibiotik sehingga daya sembuh berkurang. 
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2.7 Tinjauan Umum Logam Hg 

Sebagai unsur, merkuri (Hg) berbentuk cair keperakan pada suhu kamar. 

Merkuri membentuk berbagai persenyawaan baik anorganik (seperti oksida, 

klorida, dan nitrat) maupun organik. Merkuri dapat menjadi senyawa anorganik 

melalui oksidasi dan kembali menjadi unsur merkuri (Hg) melalui reduksi. 

Merkuri anorganik menjadi merkuri organik melalui kerja bakteri anaerobic 

tertentu dan senyawa ini secara lambat berdegredasi menjadi merkuri anorganik. 

Merkuri mempunyai titik leleh-38,87 dan titik didih 35,00
◦
C. Produksi air raksa 

diperoleh terutama dari biji sinabar (86,2 % air raksa). Salah satu cara melalui 

pemanasan biji dengan suhu 800
◦
C dengan menggunakan O2 (udara) (Lubis, 

2002). 

Merkuri (Hg), adalah logam yang berwujud cair pada suhu ruang. Merkuri, 

baik logam maupun metil merkuri (CH3Hg
+
), biasanya masuk tubuh manusia 

lewat pencernaan. Bisa dari ikan, kerang, udang, maupun perairan yang 

terkontaminasi. Namun bila dalam bentuk logam, biasanya sebagian besar dapat 

diekresikan. Sisanya akan menumpuk di ginjal dan sistem saraf, yang suatu saat 

akan mengganggu bila akumulasinya makin banyak. Merkuri dalam bentuk logam 

tidak begitu berbahaya, karena hanya 15% yang dapat terserap tubuh manusia. 

Tetapi begitu terpapar ke alam, dalam kondisi tertentu ia dapat bereaksi dengan 

metana yang berasal dari dekomposisi senyawa organik membentuk metil merkuri 

yang bersifat toksik. Dalam bentuk metil merkuri, sebagian besar akan 

berakumulasi di otak. Karena penyerapannya besar, dalam waktu singkat dapat 

menyebabkan berbagai gangguan. Mulai dari rusaknya keseimbangan tubuh, tidak 
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dapat berkonsentrasi, tuli, dan berbagai gangguan lain seperti yang terjadi pada 

kasus Minamata (Igata, 1986). 

Logam merkuri (Hg), mempunyai nama kimia hydragyrum yang berarti 

cair. Logam merkuri dilambangkan dengan Hg. Pada sistem periodik unsur kimia 

Hg menempati urutan (NA) 80 dan mempunyai bobot atom (BA 200,59). Merkuri 

telah dikenal manusia sejak manusia mengenal peradapan. Logam ini dihasilkan 

dari bijih sinabar, HgS, yang mengandung unsur merkuri antara 0,1% - 4%. 

HgS + O2          Hg + SO2 

Merkuri yang telah dilepaskan kemudian dikondensasi, sehingga diperoleh logam 

cair murni. Logam cair inilah yang kemudian digunakan oleh manusia untuk 

bermacam-macam keperluan (Palar, 2008) 

 

2.7.1 Toksisitas Merkuri (Hg) 

 Ion merkuri menyebabkan pengaruh toksik karena terjadinya proses 

presipitasi protein yang menghambat aktivitas enzim dan bertindak sebagai bahan 

yang korosif. Merkuri juga terikat oleh gugus sulfhidril, fosforil, karboksil, amida, 

dan amino, dimana dalam gugus tersebut merkuri menghambat reaksi enzim 

(Widowati et. al, 2008). 

Pengaruh toksisitas merkuri pada manusia tergantung dari bentuk 

komposisi merkuri, dosis, rute masuknya ke dalam tubuh, usia manusia yang 

terpapar (sebagai contoh janin dan anak kecil lebih rentan) (Gradjean et al, 2005). 

Merkuri secara kimia terbagi menjadi tiga jenis yaitu merkuri elemental, merkuri 

inorganik, dan merkuri organik. Merkuri elemental berbentuk cair dan 
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menghasilkan uap merkuri pada suhu kamar. Uap merkuri ini dapat masuk ke 

dalam paru-paru jika terhirup dan masuk ke dalam sistem peredaran darah. 

Merkuri elemental ini juga dapat menembus kulit dan akan masuk ke aliran darah. 

Namun jika tertelan merkuri ini tidak akan terserap oleh lambung dan akan keluar 

tubuh tanpa mengakibatkan bahaya. Merkuri anorganik dapat masuk dan terserap 

oleh paru-paru serta dapat menembus kulit dan juga dapat terserap oleh lambung 

apabila tertelan. Banyak penyakit yang disebabkan oleh merkuri anorganik ini 

bagi manusia diantaranya mengiritasi kulit, dan juga mata dan membrane mucus. 

Merkuri organik dapat masuk ketubuh melalui paru-paru, kulit dan juga lambung. 

Merkuri apapun jenisnya sangatlah berbahaya pada manusia karena merkuri akan 

terakumulasi pada tubuh dan bersifat neurotoksin. Merkuri yang digunakan pada 

produk-produk kosmetik dapat menyebabkan perubahan warna kulit yang 

akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, iritasi kulit, hingga 

alergi, serta pemakaian dalam dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan otak 

secara permanen, ginjal, dan gangguan perkembangan janin, bahkan pemakaian 

dalam jangka pendek dalam kadar tinggi dapat menimbulkan muntah-muntah, 

diare, kerusakan paru-paru, dan merupakan zat karsinogenik yang menyebabkan 

kanker (Gatot, 2007). 

Toksisitas merkuri dapat terjadi dalam tiga bentuk yaitu : 

1. Merkuri metal 

Rute utama dari pajanan merkuri metal adalah melalui inhalasi; sebanyak 

80 % merkuri metal disabsorpsi. Merkuri metal dapat di metabolismekan menjadi 

ion inorganik dan dieksresikan dalam bentuk merkuri anorganik. Organ yang 
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paling sensitif adalah sistem syaraf (perifer dan pusat). Gejala neurotoksik spesifik 

adalah tremor, perubahan emosi (gugup, penurunan percaya diri, mudah bersedih), 

insomania, penurunan daya ingat, sakit kepala,penurunan hasil pada tes kognitif 

dan fungsi motorik. Gejala dapat bersifat irreversibel jika terjadi peningkatan 

durasi dan atau dosis merkuri (Widowati et. al, 2008). 

 

2. Merkuri Anorganik 

Merkuri memiliki afinitas yang tinggi pada terhadap fosfat, sistin, dan 

histidil rantai samping dari protein, purin, pteridin dan porfirin, sehingga Hg bisa 

terlibat dalam proses seluler. Toksisitas merkuri umumnya terjadi karena interaksi 

merkuri dengan kelompok thiol dari protein. Beberapa peneliti menyebutkan 

bahwa konsentrasi rendah ion Hg+ mampu menghambat kerja 50 jenis enzim 

sehingga metabolisme tubuh dapat terganggau dengan dosis rendah merkuri. 

Garam merkuri anorganik dapat mengakibatkan presipitasi protein, merusak 

mukosa, alat pencernaan, termasuk mukosa usus besar, dan merusak membran 

ginjal ataupun membran filter glomerulus, menjadi lebih permeabel terhadap 

protein plasma yang sebagian besar akan masuk ke dalam urin (Widowati et. al, 

2008). Toksisitas akut dari uap merkuri meliputi gejala muntah, kehilangan 

kesadaran, mulut terasa tebal, sakit abdominal, diare disertai darah dalam feses, 

oliguria, albuminuria, anuria, uraemia, ulserasi, dan stomatis. Toksisitas garam 

merkuri yang larut bisa menyebabkna kerusakan membran alat pencernaan, 

eksanterma pada kulit, dekomposisi eritrosit, serta menurunkan tekanan darah. 

Toksisitas kronis dari merkuri anorganik meliputi gejala gangguan sistem syaraf, 
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antara lain berupa tremor, terasa pahit di mulut, gigi tidak kuat dan rontok, 

anemia, albuminuria, dan gejala lain berupa kerusakan ginjal, serta kerusakan 

mukosa usus. 

3. Merkuri Organik (Widowati et. al, 2008) 

Alkil merkuri ataupun metil merkuri lebih toksik dibandingkan merkuri 

anorganik karena alkil merkuri bisa membentuk senyawa lipolhilus yang mampu 

melintasi membran sel dan lebih mudah diabsorbsi serta berpenetrasi menuju 

sistem syaraf, toksisitas merkuri organik sangat luas, yaitu mengakibatkan 

disfungsi blood brain barrier, merusak permeabilitas membran, menghambat 

beberapa enzim, menghambat sistesis protein, dan menghambat penggunaan 

substrat protein. Namun demikian, alkil merkuri ataupun metal merkuri tidak 

mengakibatkan kerusakan mukosa sehingga gejala toksisitas merkuri organic 

lebih lambat dibandingkan merkuri anorganik. Gejala toksisitas merkuri organik 

meliputi kerusakan sistem syaraf pusat berupa anoreksia, ataksia, dismetria, 

gangguan pandangan mata yang bisa mengakibatkan kebutaan, gangguan 

pendengaran, konvulsi, paresis, koma, dan kematian. 
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