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ABSTRACT 

Canned fish are one kind of favorite products because it is easy to use and it could be 

stored for long time. However, metal composition of the can is possible to contaminate 

the fish. The aim of this study was to determine the concentration of Fe, Sn and Pb in 

the canned sardines. Concentration of Fe was determined using a UV-Vis 

spectrophotometer, while the concentration of Sn and Pb were determined using an 

atomic absorption spectrophotometer at the wavelength of 286.3 nm for Sn and 283.3 

nm for Pb. The results showed that the average of Fe concentration in canned sardines 

based on different expiration dates for sample A1 and A2 (mg/Kg) were 4.046 and 

3.347, respectively. The highest concentration of Sn was found in sample A1 (105.54 

mg/Kg) and the concentration of Pb was ranged from 0.5199 to 2.3798 mg/Kg. These 

indicated that canned sardines have been contaminated by Fe, Sn and Pb, but did not 

pass the maximum limit of metal contamination for canned food allowed by SNI 01-

7387-2009 except for Pb content (more than 0.3 mg/Kg). 
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ABSTRAK 

Ikan kaleng merupakan salah satu jenis makanan yang cukup digemari karena praktis 

dan dapat disimpan dalam jangka waktu lama. Namun, komposisi kaleng yang terbuat 

dari logam berpotensi mencemari makanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kadar logam Fe, Sn dan Pb dalam ikan sarden kaleng. Kadar besi ditentukan dengan 

spektrofotometer sinar tampak, sedangkan logam timah dan timbal ditentukan  dengan 

spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang 286,3 nm untuk timah dan 

283,3 nm untuk timbal. Hasil analisis menunjukkan kadar besi dalam ikan sarden 

kaleng berdasarkan perbedaan tanggal kadaluwarsa untuk berturut-turut (mg/Kg) adalah 

4,046 dan 3,347. Kadar timah tertinggi terdapat pada sampel A1 (105,54 mg/Kg) dan 

kadar Pb berkisar antara 0,5199 mg/Kg hingga 2,3798 mg/Kg. Ini mengindikasikan 

bahwa sampel ikan sarden kaleng telah tercemar oleh besi, timah dan timbal tetapi tidak 

melebihi ambang batas maksimum cemaran logam untuk makanan kaleng menurut SNI 

01-7387-2009 kecuali untuk kadar timbal (lebih dari 0,3 mg/Kg). 

Kata kunci: Ikan kaleng, migrasi logam, Sn dan Pb 
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PENDAHULUAN 

Ikan Sarden (Sardinella Longiceps) merupakan ikan olahan yang dikemas dalam 

kaleng yang banyak diproduksi didalam dan luar negeri. Kelebihan pengemasan ikan 

dalam kaleng diantaranya adalah praktis bagi para konsumen dalam memasaknya, dapat 

disimpan lebih lama dan dapat meminimalisir kontaminasi dari luar seperti bakteri. 

Namun dalam penggunaannya perlu diwaspadai karena pada makanan kaleng dapat 

terjadi kontaminasi logam berat dari pengemasnya tersebut. (Rahayu, 1992). 

Kontaminasi logam ini dapat terjadi selama proses pengolahan dan kondisi 

selama pemasaran. Hubungan langsung antara bahan makanan dengan alat atau wadah 

selama proses pembuatan dan pengemasan dapat menyebabkan masuknya logam ke 

dalam makanan. Perubahan pH yang bersifat asam selama proses pengolahan dapat 

mempercepat korosi bahan pengemas kaleng (Azis, 2007). Kurangnya suhu pemanasan 

menyebabkan mikroorganisme belum seluruhnya mati. Proses pembuatan kaleng yang 

dipatri pada penyambungan pada sisi badan kaleng dan penutupnya juga berperan 

menimbulkan kontaminasi logam. Rusaknya kemasan selama masa pemasaran dan sisa 

udara dalam kaleng akan mempercepat reaksi oksidasi besi sehingga konsentrasi logam 

dalam makanan kaleng akan semakin tinggi (Tehubijuluw, 2010). 

Masuknya logam berat ke dalam tubuh manusia bisa melalui bahan makanan 

atau minuman yang telah terkontaminasi oleh logam berat tersebut. Untuk menghindari 

terjadinya korosi atau reaksi pada bagian dalam kaleng dapat dilakukan dengan melapisi 

bagian dalam kaleng dengan enamel. Logam timah sebagai bahan pelapis kemasan 

kaleng memiliki daya tahan terhadap korosi yang tidak sempurna, akan tetapi lebih 

lambat dibandingkan dengan besi. Makanan atau minuman yang mengandung bahan 

atau senyawa kimia seperti logam berat dalam jumlah tinggi apabila masuk ke dalam 

tubuh manusia dapat menyebabkan gangguan sistem saraf, pertumbuhan terhambat, 

gangguan reproduksi, peka terhadap penyakit infeksi, kelumpuhan dan kematian dini, 

serta dapat juga menurunkan tingkat kecerdasan anak (Darmono, 2001). 

Beberapa logam yang biasa ditemukan dalam makanan kaleng adalah timbal, 

timah dan besi. Oleh sebab itu dalam mengkonsumsi makanan kaleng sebaiknya 

memperhatikan batas cemaran logam karena logam akan terakumulasi didalam tubuh 

dan dapat mengganggu kesehatan. Untuk melindungi konsumen terhadap keracunan 

logam berat, pemerintah telah membuat standar baku mutu yang mengatur tentang batas 

maksimum cemaran logam berat dalam makanan kaleng dalam SNI 01-7387-2009 yaitu 

besi 30 mg/Kg, timah 250 mg/Kg dan timbal 0,3 mg/Kg (SNI, 2009). 

METODE PENELITIAN 

a. Pengambilan dan Persiapan Sampel 

Sampel ikan sarden kaleng diambil secara acak pada toko yang ada di Kota 

Pekanbaru. Sampel A dan B diambil berdasarkan perbedaan masa kadaluwarsa (A1 dan 

A2; B1 dan B2). Sampel dimasukkan ke dalam cawan porselin dan dikeringkan dalam 

oven pada suhu 103
o
C±1

o
C selama 18 jam. Sampel kering dimasukkan ke dalam 

desikator selama 30 menit, kemudian digerus sampai halus. Destruksi dilakukan dengan 

memanaskan 2 gram sampel di dalam erlenmeyer 250 mL sambil ditambahkan 10 mL 

HNO3 65% dan H2O2 sedikit demi sedikit hingga larutan menjadi jernih. Larutan 

disaring dan filtratnya dimasukkan ke dalam labu takar 50 mL. 
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b. Penentuan Besi (Fe) dengan Metode Fenantrolin (SNI 19-1127-1989) 

Penentuan waktu kestabilan warna 

Sebanyak 17,5 mL larutan standar besi 10 ppm dimasukkan ke dalam 

erlenmeyer 250 mL. Tambahkan 25 mL akuades, 2 mL HCl dan 1 mL hidroksilamin 

hidroklorida lalu dipanaskan hingga volumenya menjadi 15-20 mL. Larutan 

didinginkan dan dipindahkan ke dalam labu takar 50 mL. Tambahkan 10 mL buffer 

ammonium asetat dan 2 mL fenantrolin, encerkan sampai tanda batas dengan akuades. 

Ukur absorbansinya tiap interval 2 menit selama waktu 0 - 30 menit pada panjang 

gelombang 510 nm. Dari nilai absorbansi yang diperoleh dibuat kurva kestabilan warna. 

Penentuan panjang gelombang optimum 

Sebanyak 17,5 mL larutan standar besi 10 ppm dimasukkan ke dalam 

erlenmeyer 250 mL. Tambahkan 25 mL akuades, 2 mL HCl pekat dan 1 mL 

hidroksilamin hidroklorida lalu dipanaskan hingga volumenya menjadi 15-20 mL. 

Larutan didinginkan dan dipindahkan ke dalam labu takar 50 mL. Tambahkan 10 mL 

buffer ammonium asetat dan 2 mL fenantrolin, encerkan sampai tanda batas dengan 

akuades. Ukur absorbansinya pada panjang gelombang 480-525 nm dengan interval 5 

nm (pada waktu kestabilan warna). Dari nilai absorbansi yang diperoleh dibuat kurva 

panjang gelombang optimum. 

Penentuan kurva kalibrasi 

Dari larutan intermediet besi 10 ppm masing-masing diambil 1,25; 2,5; 5; 10; 

15; dan 17,5 mL dan dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 mL. Tambahkan 25 mL 

akuades, 2 mL HCl pekat dan 1 mL hidroksilamin hidroklorida lalu dipanaskan sampai 

volumenya menjadi 15-20 mL. Larutan didinginkan dan dipindahkan ke dalam labu 

takar 50 mL. Tambahkan 10 mL buffer ammonium asetat dan 2 mL fenantrolin, 

encerkan sampai tanda batas dengan akuades. Ukur absorbansinya sesuai interval waktu 

kestabilan warna pada panjang gelombang optimum. Dari nilai absorbansi yang 

diperoleh dibuat kurva kalibrasi standar. 

Penentuan kadar besi dalam sampel 

Sebanyak 50 mL filtrat sampel dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 mL, 

tambahkan 2 mL HCl pekat dan 1 mL larutan hidroksilamin hidroklorida. Larutan 

dipanaskan sampai volumenya menjadi 15-20 mL. Larutan didinginkan dan pindahkan 

ke dalam labu takar 50 mL. Tambahkan 10 mL buffer ammonium asetat dan 2 mL 

fenantrolin, encerkan sampai tanda batas dengan akuades. Ukur absorbansinya sesuai 

interval waktu kestabilan warna pada panjang gelombang optimum. Lakukan tiga kali 

pengulangan. Dari nilai absorbansi yang diperoleh dihitung kadar besi yang terdapat 

dalam sampel. 

c. Penentuan Timah (Sn) dan Timbal (Pb) dengan SSA 

 Kadar timah dan timbal dalam sampel diukur dengan mengambil larutan contoh 

uji dan diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer serapan atom pada 

panjang gelombang 286,3 untuk timah dan 283,3 nm untuk timbal. Kadar timah dan 

timbal ditentukan berdasarkan persamaan regresi kurva kalibrasi standar. 

d. Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui data hasil pengukuran dengan 

menggunakan tabel dan grafik. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Kadar besi, timah dan timbal pada sampel ikan sarden kalengan dengan tanggal 

produksi lama (mendekati masa kedaluwarsa) mengalami pertambahan konsentrasi 

logam dibandingkan dengan sampel produksi baru. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Tehubijuluw (2013), bahwa besarnya cemaran logam dalam makanan kaleng 

dipengaruhi oleh lamanya waktu penyimpanan. Logam hasil peluruhan bahan pengemas 

akan terakumulasi ke dalam bahan makanan sehingga konsentrasinya semakin lama 

akan semakin meningkat. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa sampel dengan 

waktu penyimpanan lebih lama yaitu sampel A1 dan B1 mengandung kadar logam yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan sampel A2 dan B2. 

Tabel 1: Data sampel ikan sarden kemasan kaleng, Juni 2013 

Kode Sampel Tanggal kadaluwarsa Waktu sebelum kadaluwarsa 

A1 Juli 2013 1 bulan 

A2 Maret 2016 33 bulan 

B1 September 2013 3 bulan 

B2 Februari 2016 32 bulan 
Ket:  A1  : Ikan sarden kaleng produksi dalam negeri yang mendekati masa kedaluwarsa. 

 A2  : Ikan sarden kaleng produksi dalam negeri yang belum mendekati masa kedaluwarsa. 

 B1 : Ikan sarden kaleng produksi luar negeri yang mendekati masa kedaluwarsa. 

 B2 : Ikan sarden kaleng produksi luar negeri yang belum mendekati masa kedaluwarsa. 

Tabel 2: Hasil analisis kadar besi, timah dan timbal pada sampel ikan sarden kaleng 

Kode sampel 
Kadar logam (mg/Kg) 

Besi (Fe) Timah (Sn) Timbal (Pb) 

A1 4,046 105,54 2,379 

A2 3,347 69,38 0,519 

B1 3,800 80,55 1,487 

B2 3,100 63,90 0,817 

Batas cemaran logam 

BPOM/BSN 

(mg/Kg) 
30,0 250,0 0,3 

Menurut Vina (2007), keberadaan logam ini dapat berasal dari kaleng yang 

dilakukan pematrian pada proses penyambungan antara kedua bagian sisi dari tin plate 

untuk membentuk badan kaleng atau antara bagian badan kaleng dan tutupnya yang 

dipatri. Selain itu, tingginya cemaran logam berat dalam makanan kaleng juga dapat 

disebabkan oleh korosi dari kaleng pengemas, lama waktu penyimpanan makanan, jenis 

ikan dan daerah asal tangkapan ikan. Beberapa faktor yang menentukan kecepatan 

korosi pada kaleng adalah pH makanan, akselerator korosi seperti nitrat dan sulfur, sisa 

oksigen dalam makanan, jenis kaleng, jenis lapisan penahan korosi dan suhu 

penyimpanan. Ikan sarden kalengan terbuat dari ikan sarden yang dicampur dengan saus 

tomat yang bersifat asam, sehingga dapat mempercepat terjadinya proses perkaratan dan 

pelepasan ion logam ke dalam makanan. 



5 
 

Terdapat perbedaan kadar besi pada sampel dengan masa kadaluwarsa yang 

berbeda, masing-masing yaitu 4,046 mg/Kg (A1); 3,347 mg/Kg (A2); 3,8 mg/Kg (B1); 

dan 3,1 mg/Kg (B2). Sampel A1 dan B1 yang diproduksi lebih lama memiliki kadar 

besi lebih tinggi dibandingkan sampel A2 dan B2. Namun, meskipun memiliki kadar 

besi yang cukup tinggi tetapi masih berada dibawah ambang batas maksimum cemaran 

logam besi dalam ikan kaleng olahan menurut SNI 01-7387-2009, yaitu 30 mg/Kg. Ikan 

sarden kaleng merek A dan B masih layak untuk dikonsumsi namun tetap 

memperhatikan batas masa kadaluwarsa. 

 
Gambar 1. Perbandingan konsentrasi logam dalam sampel ikan sarden kalengan 

Logam timah sebagai bahan pelapis kaleng kemasan ikan sarden memiliki daya 

tahan terhadap korosi yang tidak sempurna, akan tetapi lebih tahan terhadap reaksi 

dengan makanan dibandingkan dengan besi. Suhu, pH asam pada bahan makanan, 

kelembaban dan tempat penyimpanan menyebabkan korosi pada kaleng. Dalam hal ini 

yang mempercepat korosi adalah pH makanan ikan sarden dengan saus tomat yang 

bersifat asam sehingga pelepasan timah dari pelapis kaleng akan semakin meningkat 

sebanding dengan lama waktu penyimpanan. 

Cemaran logam Sn terdapat pada seluruh sampel. Sampel A1 memiliki kadar Sn 

tertinggi yaitu 105,54 mg/Kg, sedangkan terendah yaitu sampel B2 dengan kadar 63,90 

mg/Kg. Tingginya kadar cemaran Sn dalam sampel dicurigai berasal dari lapisan 

pembungkus kaleng yang tidak sempurna pada sambungan yang dipatri dalam proses 

pembuatan dan pengemasan kemasan kaleng itu sendiri. Namun kadar Sn dalam seluruh 

sampel tidak melebihi ambang   batas  SNI 01-7387-2009  sebesar 250,0 mg/Kg. 

Analisis logam Pb dalam seluruh sampel menunjukkan kadar logam yang 

bervariasi antara 0,5199 – 2,3798 mg/Kg yang dapat dilihat pada Gambar 2. Besarnya 

kandungan logam Pb yang terdapat dalam ikan sarden kalengan kemungkinan berasal 

dari lem pada sambungan badan kaleng yang disolder (soldered side seam) dan terjadi 

sulfide stain atau noda hitam pada produk makanan dengan pH rendah. Sampel dengan 

perbedaan masa produksi terdapat peningkatan kadar Pb yang cukup signifikan, ini 
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menunjukkan adanya pengaruh lama waktu penyimpanan terhadap besarnya kadar Pb 

yang ada pada sampel.  

 
Gambar 2. Perbandingan kadar logam Pb dalam sampel ikan sarden kalengan 

Kadar Pb dari semua sampel berada diatas batas ambang yang telah ditetapkan 

oleh SNI 01-7387-2009  yaitu 0,3 mg/Kg. Tubuh manusia tidak membutuhkan logam 

Pb sehingga adanya logam Pb dalam produk makanan perlu diwaspadai. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kadar cemaran Fe dan Sn dalam sampel ikan sarden kemasan kaleng tertinggi 

terdapat pada sampel A1 yaitu 4,046 mg/Kg dan 105,54 mg/Kg, sedangkan yang 

terendah terdapat pada sampel B2 yaitu 3,100 mg/Kg dan 63,90 mg/Kg; kadar cemaran 

Pb dalam sampel berkisar antara 0,519-2,379 mg/Kg. Kadar cemaran Fe dan Sn dalam 

sampel ikan sarden kaleng masih berada dibawah batas ambang batas menurut SNI 

7387:2009 tentang batas maksimum cemaran logam dalam pangan, kecuali untuk logam 

Pb yang telah melebihi ambang batas untuk semua sampel. Hasil analisis logam Fe, Sn 

dan Pb dalam sampel ikan sarden kaleng yang beredar di Kota Pekanbaru menunjukkan 

bahwa lama waktu penyimpanan berpengruh terhadap tingginya kadar logam dalam 

makanan kaleng. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyarankan 

analisis lebih lanjut mengenai kandungan logam berat dalam makanan kaleng lain yang 

banyak dikonsumsi oleh masyarakat menggunakan metode yang lain. Hindari 

mengkonsumsi makanan kaleng yang telah mendekati masa kedaluwarsa ataupun telah 

terjadi perubahan bentuk pada kemasan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. 
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