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A.  PENDAHULUAN 

 

 Logam merkuri (Hg) adalah salah satu trace element yang mempunyai sifat cair 

pada temperatur ruang dengan spesifik gravity dan daya hantar listrik  yang tinggi.  

Karena sifat-sifat tersebut, merkuri banyak digunakan baik dalam kegiatan perindustrian 

maupun laboratorium.   

Merkuri yang terdapat dalam limbah atau waste di perairan umum diubah oleh 

aktifitas mikro organisme menjadi komponen methyl merkuri (CH3-Hg) yang memiliki 

sifat racun dan daya ikat yang kuat disamping kelarutannya yang tinggi terutama dalam 

tubuh hewan air.  Hal tersebut mengakibatkan merkuri terakumulasi melalui proses 

bioakumulasi dan biomagnifikasi dalam jaringan tubuh hewan-hewan air, sehingga kadar 

merkuri   dapat mencapai level yang berbahaya baik bagi kehidupan hewan air maupun 

kesehatan manusia, yang makan hasil tangkap hewan-hewan air tersebut. SANUSI (1980) 

mengemukakan bahwa terjadinya proses akumulasi merkuri di dalam tubuh hewan air, 

karena kecepatan pengambilan merkuri (up take rate) oleh organisme air lebih cepat 

dibandingkan dengan proses ekresi. 



 Diantara berbagai macam logam berat, merkuri digolongkan sebagai pencemar 

paling berbahaya.  Sedang unsur-unsur logam berat lainnya juga memiliki potensi yang 

membahayakan lingkungan perairan.  Disamping itu, ternyata produksinya cukup besar 

dan penggunaannya di berbagai bidang cukup luas. DJOJOSOEBAGIO (1978) di dalam 

WIDODO  (1980)  mengatakan bahwa pencemaran yang disebabkan oleh logam-logam 

berat yang juga merupakan unsur-unsur langka (seng, timah, kadnium, merkuri, arsen, 

nikel, vanadium dan berilium) merupakan masalah yang serius dewasa ini. 

 

Tabel  1  :  Logam-logam hasil pertambangan man induced rates dibandingkan dengan 
geological rates di dalam sungai yang dibuang ke laut. 

 
E l e m e n t     Geological Rate   Man Induced Rate 

                         (in rivers)                           (mining) 

                 Thousand metric tons per year 

Iron ………………………………………………    25000                       319000 

Nitrogen ………………………………………….      8500                           9800 

Manganase ……………………………………….        440                           1600 

Copper ……………………………………………        375                           4460 

Zinc ………………………………………………        370                           3430 

Nickel …………………………………………….        300                             358 

Lead ………………………………………………        180                           2330 

Phosphorous ………………………………………       180                           6500 

Molybbenum ………………………………………        13                                57 

Silver ………………………………………………          5                                  7 

Merkuri ……………………………………………           3                                  7 

Tin …………………………………………………           1,5                           166 

Antimony …………………………………………            1,3                             40 

Sumber  :  FAO (1971). 

 

 Pengaruh merkuri sebagai pollutan terhadap kehidupan biota laut dapat bersifat 

langsung maupun tidak langsung, misalnya dengan melalui penurunan kualitas air. 

Adanya kemampuan mengakumulasi merkuri di dalam tubuh biota laut dapat 



membahayakan kehidupan biota yang bersangkutan maupun biota lainnya misalnya 

melalui rantai makanan atau food chain. 

B.  MERKURI DILINGKUNGAN PERAIRAN 

 

Kadar merkuri yang tinggi pada perairan umumnya diakibatkan oleh buangan 

industri (industrial wastes) dan akibat sampingan dari penggunaan senyawa-senyawa 

merkuri di bidang pertanian.  Merkuri dapat berada dalam bentuk metal, senyawa-

senyawa anorganik dan senyawa organic. Terdapatnya merkuri di perairan dapat 

disebabkan oleh dua hal, yaitu pertama oleh kegiatan perindustrian seperti pabrik cat, 

kertas, peralatan listrik, chlorine dan coustic soda; kedua oleh alam itu sendiri melalui 

proses pelapukan batuan dan peletusan gunung berapi.  Namun pencemaran merkuri yang 

disebabkan kegiatan alam pengaruhnya terhadap biologi maupun ekologi tidak 

significant. 

Di antara beberapa sumber polutan yang menyebabkan penimbunan merkuri di 

lingkungan laut, menurut MANDLLI di dalam PORTMANN (1976) yang terpenting 

adalah  industri penambangan logam, industri biji besi, termasuk metal plating, industri 

yang memproduksi bahan kimia, baik organic maupun anorganik, dan offshore dumping  

sampah domestik, Lumpur dan lain-lain. 

Telah lama diketahui bahwa merkuri dan turunannya sangat beracun, sehingga 

kehadirannya di lingkungan perairan dapat mengakibatkan kerugian pada manusia karena 

sifatnya yang mudah larut dan terikat dalam jaringan tubuh organisme air.  Selain itu 

pencemaran perairan oleh merkuri mempunyai pengaruh terhadap ekosistem setempat 

yang disebabkan oleh sifatnya yang stabil dalam sendimen, kelarutannya yang rendah 

dalam air dan kemudahannya diserap dan terkumpul dalam jaringan tubuh organisme air, 

baik melalui proses  bioaccumulation maupun  biomagnification yaitu melalui  food 

chain. Dikatakan pula bahwa fluktuasi merkuri di lingkungan laut, terutama di daerah 

estuarin dan daerah pantai ditentukan oleh proses precification, sedimentation, 

floculation dan reaksi adsorpsi desorpsi. Akumulasi merkuri di dalam tubuh hewan air, 

yaitu phytoplankton (Chlorella sp), Mussel (genus Vivipare) dan ikan herbivore 

Gyrinocheilus aymonieri (fam. Gyrinochelidae) karena up take rate merkuri oleh 

organisme air lebih cepat dibandingkan proses eksresi (SANUSI, 1980). 



 

HAMIDAH (1980) mengatakan bahwa merkuri di alam umumnya terdapat 

sebagai methyl merkuri (CH3-Hg), yaitu bentuk senyawa organic dengan daya racun 

tinggi dan sukar terurai dibandingkan zat asalnya. FAO (1971) mengemukakan bahwa 

merkuri yang dapat diakumulasi adalah merkuri yang berbentuk methyl merkuri, yang 

mana dapat diakumulasi oleh ikan atau shellfish, dan juga merupakan racun bagi 

manusia. 

Proses methylasi terpengaruh dengan adanya dominasi unsur sulfur (S), yaitu 

pada keadaan anaerob dan redokpotensial yang rendah.  Faktor-faktor yang sangat 

berpengaruh di dalam pembentukan methyl merkuri antara lain  :suhu, kadar ion Cl-, 

kandungan organic, derajad keasaman (pH), dan kadar merkuri  

 GAVIS dan FERGUSON (1972) di dalam SANUSI (1980) mengemukakan 

beberapa kemungkinan bentuk merkuri yang masuk ke dalam lingkungan perairan alam, 

yaitu : 

− Sebagai inorganic merkuri, melalui hujan, run-off ataupun aliran sungai. Unsur ini 

bersifat stabil terutama pada keadaan pH rendah. 

− Dalam bentuk organic merkuri, yaitu phenyl merkuri (C6 H5-Hg), methyl merkuri 

(CH3-Hg) dan alkoxyalkyl merkuri atau methyoxy-ethyl merkuri (CH3O-CH2-CH2-

Hg+).  Organik merkuri yang terdapat di perairan alam dapat berasal dari kegiatan 

pertanian (pestisida). 

− Terikat dalam bentuk suspended solid sebagai Hg2+2 (ion merkuro), mempunyai sifat 

reduksi yang baik. 

− Sebagai metalik merkuri (Hgo), melalui kegiatan perindustrian dan manufaktur.  

Unsur ini memiliki sifat reduksi yang tinggi, berbentuk cair pada temperatur ruang 

dan mudah menguap. 

Transfer dan transformasi merkuri dapat dilakukan oleh phytoplankton dan 

bakteri,  disebabkan kedua organisme tersebut relatif mendominasi suatu perairan, dan 

juga oleh sea grasses.  Bakteri dapat merubah merkuri menjadi methyl merkuri, dan 

membebaskan merkuri dari sendimen. Dalam kegiatannya bakteri membutuhkan bahan 

organic atau komponen-komponen karbon, nitrogen dan posphat sebagai makanannya 

(GOLDWATER , 1971) ; (WOOD, 1972) di dalam SANUSI (1980). 



WINDOM (1974) lihat MANDELLI di dalam PORTMANN (1976) 

mengemukakan bahwa sea grasess system mendominasi penyerapan merkuri dari 

sendimen dan dari air laut.  Pada proses tersebut merkuri yang bebas dari sendimen 

dengan jalan lain dapat kembali ke dalam jaring makanan melalui akarnya. GAVIS dan 

FERGUSON, 1972) ; (SHIN dan KRENKEL , 1976) di dalam SANUSI (1980), 

mengatakan bahwa methyl merkuri yang terbentuk dalam sediman bersifat tidak stabil, 

sehingga mudah dilepaskan ke dalam perairan yang kemudian diakumulasi oleh hewan 

maupun timbuh-tumbuhan air.   

Karena sifatnya yang sangat beracun, maka U.S. Food and Administration (FDA) 

menentukan pembakuan atau Nilai Ambang Batas (NAB) kadar merkuri yang ada dalam 

jaringan tubuh badan air, yaitu sebesar 0,005 ppm (WALTER et al 1973) di dalam 

SANUSI (1980). Nilai Ambang Batas yaitu suatu keadaan dimana suatu larutan 

kimia, dalam hal ini merkuri dianggap belum membahayakan bagi kesehatan manusia. 

Bila dalam air atau makanan, kadar merkuri sudah melampaui  NAB, maka air maupun 

makanan yang diperoleh dari tempat tertentu harus dinyatakan berbahaya. WARDOYO 

(1981) menyatakan NAB air yang mengandung merkuri total 0,002 ppm baik digunakan 

untuk perikanan. 

Pencemaran perairan oleh merkuri akibat kegiatan alam mempunyai kisaran 

antara 0,00001 sampai 0,0028 ppm, kecuali pada beberapa tempat seperti sungai-sungai 

di Itali dimana terdapat sumber endapan logam merkuri alamiah, kadarnya dapat 

mencapai 136 pph (OECD, 1974) di dalam SANUSI (1980).  Secara kualitatif pergerakan 

lokal unsur merkuri di perairan umum dapat digambarkan berikut ini  : 
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C. PENGARUH TOKSISITAS MERKURI PADA IKAN 

 

Pengaruh langsung  pollutan (terutama pestisida) terhadap ikan biasa dinyatakan 

sebagai lethal (akut), yaitu akibat-akibat yang timbul pada waktu kurang dari 96 jam atau 

sublethal (kronis), yaitu akibat-akibat yang tim,bul pada waktu lebih dari 96 jam (empat 

hari). Sifat toksis yang lethal dan sublethal dapat menimbulkan efek genetik maupun 

teratogenik terhadap biota yang bersangkutan (JENSEN dan JERNELOV, 1969; 

SKERVING et al  1970; RAMEL, 1967 di dalam FAO, 1971). Pengaruh lethal 

disebabkan gangguan pada saraf pusat sehingga  ikan tidak bergerak atau bernapas 

akibatnya cepat mati. Pengaruh sub lethal terjadi pada organ-organ tubuh, menyebabkan 

kerusakan pada hati, mengurangi potensi untuk perkembangbiakan, pertumbuhan dan 

sebagainya ( CALN, 1965)  di dalam HARDJAMULIA ( ….). Seperti peristiwa yang 

terjadi di Jepang, dimana penduduk disekitar teluk Minamata keracunan methyl merkuri 

akibat hasil buangan dari sutu pabrik plastik. Methyl merkuri yang terdapat dalam ikan 

termakan oleh penduduk disekitar teluk tersebut. Ikan-ikan yang mati disekitar teluk 

Minamata mempunyai kadar methyl merkuri sebesar 9 sampai 24 ppm. 

Faktor-faktor yang berpengaruh di dalam proses pembentukan methyl merkuri 

adalah merupakan faktor-faktor lingkungan yang menentukan tingkat keracunannya. 

Merkuri yang diakumulasi dalam tubuh hewan air akan merusak atau menstimuli sistem 

enzimatik, yang berakibat dapat menimbulkan penurunan kemampuan adaptasi bagi 

hewan  yang bersangkutan terhadap lingkungan yang tercemar tersebut. Pada ikan, organ 

yang paling banyak mengakumulasi merkuri adalah ginjal, hati dan lensa mata 

(LELAND, et  al 1975) di dalam SANUSI (1980). 

Toksisitas logam-logam berat yang melukai insang dan struktur jaringan luar 

lainnya, dapat menimbulkan kematian terhadap ikan yang disebabkan oleh proses 

anoxemia, yaitu terhambatnya fungsi pernapasan yakni sirkulasi dan eksresi dari insang. 

Unsur-unsur logam berat yang mempunyai pengaruh terhadap insang adalah timah, seng, 

besi, tembaga, kadmium dan merkuri. Percobaan yang dilakukan terhadap ikan Carasius 

auratus menunjukkan bahwa urut-urutan penyerapan logam berat oleh chemoreceptor 

(taste bund) dari ikan adalah merkuri, tembaga, seng, dan timah (ELLIS, 1937); 



(CARPENTER, 1930) dan MADHAVA dan TOMOTSUIWAI, 1975) di dalam 

WIDODO (1980). 

Menurut HARRIS (1971) di dalam SANUSI (1980) pengaruh pencemaran 

merkuri terhadap ekologi bersifat jangka panjang, yaitu meliputi kerusakan struktur 

komunitas, keturunan, jaringan makanan, tingkah laku hewan air, fisiologi, resistensi 

maupun pengaruhnya yang bersifat sinergisme. Sedang pengaruhnya yang bersifat linier 

terjadi pada tumbuhan air, yaitu semakin tinggi kadar merkuri semakin besar pengaruh 

racunnya. 

Perbedaan derajad toksisitas logam berat terhadap berbagai jenis biota laut dapat 

ditunjukkan oleh percobaan yang dilakukan Schweiger terhadap  beberapa jenis ikan 

(antara lain  trout dan carp) yang ternyata memperlihatkan tingkat sensitifitas yang 

berbeda-beda dari masing-masing jenis ikan tersebut. Dari percobaan ini dapat  

dibuktikan bahwa perbedaan sensitifitas berkaitan erat dengan  perbedaan aktifitas dari 

ikan-ikan tersebut (SCHWEIGER, 1957 lihat SUTARJO, 1979) di dalam WIDODO 

(1980). Derajad toksisitas juga ada hubungannya dengan respiratory flow dari masing-

masing organisme, yakni semakin tinggi respiratory flow, meningkat pula toksisitas dari 

logam berat tersebut. Demikian pula secara tidak langsung kadar oksigen terlarut yang 

rendah mengharuskan ikan untuk lebih banyak memompa air melalui insangnya, dengan  

demikian respiratory flow meningkat, sehingga lebih banyak racun yang terserap masuk 

ke dalam tubuh melalui insang. Di samping itu ada beberapa ion dari berbagai logam 

berat yang bersifat sinergisme atau antogonistik satu terhadap yang lain, misalnya Cu 

mempunyai sifat sinergisme terhadap Cd dan Mg (LLOYD, 1965; FWPCA, 1968) di  

dalam WIDODO (1980).  Menurut TATI HERAWATI (1980) merkuri dapat 

menggumpalkan lendir pada permukaan insang dan  merusak jaringan insang sehingga 

ikan mati. HUCKABEE dan GRIFFITH (1974) di dalam  EIFAC (1980) mengemukakan 

bahwa kadar 0,001 ppm merkuri (HgC1 2) dan selenium (Se0 2) dapat mereduksi dalam 

kantong telur ikan mas (Cyprinus carpio). Ditambahkan pula bahwa dosis tertentu methyl 

merkuri dapat menyebabkan pengaruh yang serius pada kehidupan biologis dan 

penambahan dosis dapat menyebabkan kematian. WIDODO (1980) mengatakan bahwa 

akumulasi merkuri dalam tubuh biota laut juga terpusat pada organ tubuh yang berfungsi 



untuk reproduksi, sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan biota 

laut terutama di dalam mengembangkan keturunannya. 

Untuk mengevaluasi pengaruh toksisitas merkuri terhadap manusia, OECD 

(1974) di dalam SANUSI (1980) menentukan konsep yang  disebut ADI (Acceptable 

Daily Intake) untuk merkuri, yaitu intake merkuri oleh manusia yang diperbolehkan per 

hari. Konsep tersebut dinyatakan : 

1. Jika intake merkuri ( dalam bentuk methyl merkuri) sebesar 0,3 mg per hari, maka 

merkuri akan tertinggal dalam darah manusia sebesar 0,2ug. Kadar setinggi itu akan 

dapat mengakibatkan keracunan (clinical symptons). Karenanya dianjurkan ADI 

sebesar 0,03 mg per hari. 

2. Jika tubuh ikan atau hewan mengandung 1 ppm merkuri dalam bentuk total inorganik 

merkuri, maka manusia dilarang makan daging ikan atau hewan tersebut melampaui 

2.0 gram per minggu. 



D.   KESIMPULAN 

 

Dari  uraian mengenai pengaruh pencemaran merkuri terhadap ikan di perairan 

tropis dapat disimpulkan sebagai berikut : 

− Terdapatnya merkuri di lingkungan perairan  disebabkan kegiatan perindustrian dan 

kegiatan alam. 

− Pengaruh merkuri sebagai pollutan terhadap kehidupan biota laut dapat bersifat 

langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui penurunan kualitas air, dan 

melalui rantai makanan (food chain). 

− Bentuk yang bersifat toksis dari merkuri adalah methyl merkuri, yang mana dapat 

diakumulasi oleh biota air. 

− Terjadinya proses akumulasi di dalam tubuh ikan karena kecepatan pengambilan 

merkuri (up take rate) oleh ikan lebih cepat dibandingkan proses eksresi. 

− Pengaruh toksisitas merkuri terhadap ikan dapat bersifat lethal dan sublethal; 

sinergism dan antagonism. 
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