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di maksudkan untuk membantu para mahasiswa Program Studi Teknologi Pengolahan 

Hasil Perikanan dapat melakukan aktivitas belajar dengan lebih optimal. 

Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih 

kepada Ketua Jurusan Teknologi Perikanan, Pimpinan Fakultas Ilmu-Ilmu Pertanian, 
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penyelesaian bahan ajar ini dapat terwujud. 

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para ahli dan penulis buku yang 

menjadi sumber atau acuan penyusunan bahan ajar ini, serta pihak-pihak lain, yang 

telah membantu proses penyusunan dan penyelesaiannya. 

Disadari sepenuhnya bahwa bahan ajar ini basih banyak memiliki kekurangan 

untuk itu penyusun sangant mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaanya 

pada masa yang akan datang. 
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TINJAUAN MATA KULIAH 

 

A. Deskripsi Singkat 

Mata kuliah ini salah satu mata kuliah pada program studi Teknologi Hasil 

Perikanan, dimana dalam mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan ruang 

lingkup toksikologi, sifat-sifat bakteri pathogen, toksin bakteri, toksin bakteri 

entropatogenik, marine toksin, toksin zat aditif serta toksin logam berat.  

 

B. Kegunaan Mata Kuliah 

Mata kuliah ini di harapkan akan memberikan manfaat bagi mahasiswa 

teknologi pengolahan hasil perikanan yaitu : 

a) Mengetahui toksin beserta ruang lingkupnya, jenis-jenis toksin serta pengaruhnya 

terhadap produk pangan dan pada manusia.  

b) Dapat mengetahui cara pencegahan terhadap akibat dari toksikan yang terdapat 

dalam bahan pangan 

c) Mengetahui metode pengolahan hasil perikanan yang baik dan benar dengan 

memperhatikan kandungan bahan yang akan diolah agar tidak terkontaminasi 

atau menjadi sumber dari toksikan tersebut. 

 

C. Standar Kompetensi 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu, 

menjelaskan, serta menerapkan pengetahuan tentang tosikologi beserta aspek-aspek 

yang ada didalamnya, sifat-sifat bakteri pathogen, toksin bakteri, toksin bakteri 

entropatogenik, marine toksin, toksin zat aditif serta toksin logam berat.  

 

D. Susunan Bahan Ajar 

Materi pada mata kuliah ini mencakup:  

1. BAB I, Ikhtisar Toksikologi 

1. Pengertian Toksikologi 

2. Ruang Lingkup Toksikolgi 

3. Mekanisme kerja Toksikan 
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2. BAB II, Sifat-sifat Bakteri Patogen 

1. Eksotoksin 

2. Endotoksin 

3. Mikotoksin 

3. BAB III, Toksin bakteri 

1. Toksin Bonkrek 

2. Toksin Botulinum 

3. Toksin Staphylococcus 

4.  BAB IV, Bakteri Enteropatogenik 

1. Salmonella 

2. Shigella 

3. Vibrio  

5. BAB V, Marine Toksin 

1. Tetradotoxin 

2. Paralytic Shell Poison 

3. Toksin mikroalga 

6. BAB VI, Toksik Zat Aditif 

1.   Senyawa pengendali keasaman 

2.   Bahan pengemulsi 

3.   Bau Rasa 

4.   Pemanis 

5.   Pewarna 

6.   Pengawet dan antioksidan 

7. BAB VII, Toksik Logam Berat  

1. Senyawa pengendali keasaman 

2. Bahan pengemulsi 

3. Bau Rasa 

4. Pemanis 

5. Pewarna 
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E. Petunjuk Bagi Mahasiswa 

1. Informasi singkat dari dosen tentang tujuan materi yang akan dicapai, 

pokok bahasan dan strategi pembelajaran. 

2. Mahasiswa membaca materi perkuliahan yang telah disiapkan 

3. Untuk mengetahui penguasaan mahasiswa terhadap materi, secara bergilir 

mereka mengumpulkan dengan kata-kata sendiri materi yang telah dibaca, 

serta memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan materi. 

4. Mengikuti setiap materi yang diajarkan dan materi yang dipraktekkan, 

sehingga dapat memahami dan mengerti materi yang diajarkan serta dapat 

mencari suatu contoh kasus yang terjadi berkaitan dengan materi 

perkuliahan untuk menambah wawasan pengetahuan. 

5. Disarankan mencari tambahan materi yang relevan dengan materi yang 

akan dibahas untuk kemudian didiskusikan dalam perkuliahan. 

6. Mengerjakan tugas mandiri yang diberikan pada setiap akhir perkuliahan 

dan mengikuti ketentuan yang disepakati. 
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BAB IV  

MARIN TOKSIN 

 

4.1 Pendahuluan 

4.1.1 Deskripsi Singkat 

Toksin adalah suatu substansi yang memiliki gugus fungsi yang spesifik yang 

letaknya di dalam  molekul dan menunjukkan aktivitas fisiologi yang kuat. Adapun 

batasan dari toksin adalah substansi tersebut terdapat dalam tubuh hewan, tumbuhan, 

bakteri dan mahluk hidup dan merupakan zat asing bagi korbannya atau bersifat 

merugikan bagi kesehatan korbannya. 

 

4.1.2 Manfaat 

Marin toksin penting untuk dipelajari agar mahasiswa dapat mengetahui jenis-

jenis marin toksin yang ada dan pengaruhnya pada lingkungan dan manusia serta 

untuk mahasiswa TPHP dapat dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan pengolahan 

pangan khususnya hasil perikanan sehingga dalam melakukan kegiatan pengelohan 

dapat memperoleh hasil yang bermutu baik 

 

4.1.3 Standard Kompetensi 

Setelah mempelajari materi ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan tentang marine toksin, jenis toksin pada ikan buntal, toksin pada 

mikro alga, serta mekanisme kerja toksin tersebut 

2. Menerapkan dalam kegiatan pengolahan pangan khususnya produk perikanan, 

sehinnga diharapkan kegiatan pengolahan tidak terkontaminasi oleh toksin 

sehingga aman dikonsumsi 

 

4.1.4 Relevansi 

Materi ini berkaitan dengan mata kuliah kimia pangan dan biokimia hasil 

perikanan yang menjadi matakuliah bersyarat sebelum mengikuti kuliah Toksikologi 

Pangan.  Mata kuliah ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa untuk melakukan 
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praktikum atau penelitian mengenai toksin-toksin yang dihasilkan oleh 

organism/mikroorganisme laut. 

 

4.2 Penyajian 

Penyajian materi ini diawali dengan informasi singkat standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang akan dicapai, pokok bahasan dan strategi pembelajaran. 

Metode pembelajaran yang dilakukan adalah kolaborasi antara metode problem based 

learning dan metode inquiry. 

 

4.2.1 Uraian Bahan Perkuliahan 

Istilah untuk toksin marin khusus digunakan untuk toksin-toksin yang berasal 

dari organisme laut. Istilah lain yang ada kaitannya dengan toksin adalah racun atau 

bisa. Istilah racun digunakan untuk substansi toksin yang menyebabkan keracunan 

bila masuk ke dalam tubuh melalui mulut, sedangkan bisa masuk ke dalam tubuh 

melalui sengatan atau gigitan. 

Kontaminasi toksin alami pada ikan mengakibatkan keracunan bagi yang 

mengkonsumsinya. Kebanyakan toksin ini diproduksi oleh alga (fitoplankton). Toksin 

terakumulasi dalam tubuh ikan yang mengkonsumsi alga tersebut atau melalui rantai 

makanan mengakibatkan toksin tersebut terakumulasi dalam tubuh ikan. Yang unik 

dari toksin ini adalah tidak dapat dihilangkan atau tidak rusak dengan proses 

pemasakan. Oleh karena itu sangat penting pengetahuan terhadap jenis-jenis racun ini 

untuk menghindari timbulnya bahaya keracunan akibat mengkonsumsi ikan dan 

kerang-kerangan. Selain itu pengetahuan tentang struktur toksin ini akan membuka 

wawasan akan kemungkinan pemanfaatannya sebagai obat. 

Di Indonesia, hingga saat ini penelitian terhadap toksin marin belum banyak 

dilakukan. Pada materi ini akan disajikan beberapa jenis toksin marin  

 

A.   Tetrodotoksin (Puffer Toxin) 

Tetrodotoksin adalah toksin yang ditemukan pada beberapa spesies ikan buntal 

puffer (Fugu sp). Lebih dari 100 spesies puffer fish (famili Tetraodontidae) yang 

menyebar dari perairan sedang hingga tropis, tetapi hanya sekitar 10 spesies yang 

dikonsumsi, khususnya di Jepang. 
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Jenis-jenis ikan buntal yang beracun yang terdapat di Indonesia, antara lain: 

Buntal Duren (Diodon hyttrix) dari famili Diodontidae yang bergigilempeng dan kuat, 

Buntal Landak (Diodon holacanthus) yang bersirip 14 berduri lemah pada punggung 

dan dada dan pada sirip dubur terdapat 23 duri lemah. Buntal Kotak (Rhynchostrcion 

nasus) dan Buntal Tanduk (Tetronomus gibbosus) berduri di kepalanya termasuk 

famili Ostraciontidae. Buntal Kelapa (Arothron reticularis) yang berciri duri lemah 

antara 10-11 pada sirip punggung, 9-10 pada sirip dubur dan 18 pada sirip dada. 

Buntal Pasir (Arthron immaculatus), Buntal Tutul (A. aerostaticus) dan Buntal Pisang 

(Gastrophysus lunaris). Semua jenis ikan buntal tersebut beracun, akan tetapi tingkat 

toksisitas di antara spesies-spesies tersebut berbeda. Ikan buntal tersebut biasanya 

hidup di daerah terumbu karang.  

Daging segar dan beberapa bagian dari tubuh ikan buntal mungkin aman 

dimakan dalam keadaan mentah atau dimasak. Tetapi bagian lainnya seperti kandung 

telur (ovari) (tertinggi, sebagai alat perlindungan diri dari pemangsa) dan hati yang 

sangat beracun, mata, kulit, saluran pencernaan dan jeroan lainnya, sedangkan bagian 

dagingnya sedikit sampai tidak beracun tergantung spesiesnya.  

Banyak toksin makanan laut ditemukan dalam kerang-kerangan dan biasanya 

akibat dari pertumbuhan alga laut tertentu. Toksin berakhir pada kerang-kerangan 

melalui rantai makanan. Peristiwa-peristiwa ini, yang terjadi secara sporadis, 

mengakibatkan masalah itu lebih sulit dikendalikan. Pada tahun 1987, kupang yang 

dibudidayakan di Kanada Timur ternyata beracun dan penyebabnya diketahui sebagai 

toksin asam domoat. Keracunan paralitik oleh kerang-kerangan telah terjadi di banyak 

daerah penangkapan ikan di dunia. Meskipun beberapa dari toksin ini telah 

diidentifikasi, masih banyak yang belum dikarakterisasi. Racun saksitoksin, dari 

kupang California dan kerang mentega Alaska merupakan garam dwibasa dan sangat 

larut dalam air. 

 

B.  Toksin Mikroalgae 

Spesies fitoplankton dapat berbahaya dan merusak ekosistem perairan dalam 

kondisi sangat berlimpah dan menghasilkan racun. Hallegraeff (1993) menguraikan 

tipe-tipe jenis berbahaya menjadi tiga bagian. 
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Spesies dari tipe yang dapat membahayakan biota laut, akibat terjadinya 

penurunan oksigen terlarut atau disebut spesies "anoxious". Daft kelompok ini yang 

sering ditemukan di Indonesia adalah Trichadesmium erythraeum, saIah satu spesies 

dari Cyanobacterium.. Cyanobacterium ini sewaktu-waktu dapat melimpah di perairan 

karena kondisi unsur hara yang berlebihan dan dapat mengikat unsur nitrogen secara 

langsung dari udara. Contoh kasus kematian ikan masal terjadi di tambak udang di 

Lampung (Adnan, 1993). 

Di Teluk Kao spesies ini sering mendominasi perairan (Wiadnyana et al., 

1994). Kepadatan tertinggi yang tercatat dapat mencapai nilai sebesar 3,9 ribu sel/ l 

(90 % dan jumlah total fitoplankton). Kelimpahan ini nampaknya belum dikatakan 

membahayakan kehidupan biota laut seperti ditunjukkan dengan tidak adanya laporan 

kematian masal pada ikan yang diakibatkan oleh spesies fitoplankton ini. Selain itu, 

juga ditemukan satu spesies dari Dinoflagellata, Noctiluca scintillans, yang berwama 

hijau. Dinoflagellata ini mempunyai ukuran relatif besar (150 - 2000 p.m) dan pada 

saat populasinya cukup padat dapat merubah wama perairan menjadi kehijauan. 

Fitoplankton yang dapat menghasilkan racun pada umumnya berasal dari 

kelompok Dinoflagellata. Di perairan Indonesia tercatat beberapa spesies beracun, di 

antaranya, Pyrodinium bahamense var. compressum dan Prorocentrurn lima. Di 

samping itu ditemukan juga Alexandrium sp. dan Ostreopsis sp., namun belum 

diketahui apakah spesiesspesies ini merupakan Dinoflagellata beracun. 

Kasus kematian masal pada ikan dan Avertebrata yang disebabkan oleh jenis 

fitoplankton perusak dan penyumbat sistern pemafasan (rusaknya insang) sampai saat 

ini belum ditemukan di perairan Indonesia. Spesies-spesies dari Chaetoceros yang 

ditemukan di beberapa 1okasi masih dalam juralab yang wajar. 

Spesies-spesies dari kelompok penyumbat sistem pernafasan dapat 

membahayakan kehidupan biota laut pada konsentrasi yang sangat padat, sehingga 

menimbulkan "red tide". Sebagai contoh dampak negatif yang pemah terjadi yaitu 

akuakultur di Sero, Jepang, pada tahun 1972 yang mengalami kerugian mencapai lebih 

dari satu triliun rupiah akibat ledakan populasi Charonella antiqua (Okaichi, 1989).  

Table di bawah ini menunjukkan beberapa karakteristik kondisi dan penyakit yamg 

menyerang manusia yang diakibatkan oleh konsumsi makanan yang terkontaminasi 

toksin mikroalga (Phycotoxin) 
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Tabel 1.  Karakteristik Kondisi dan Penyakit akibat Racun Mikroalga 

(Phycotoxin) 
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C.  Kasus-kasus keracunan 

 

Kasus-kasus yang paling banyak tercatat adalah yang disebut 'paralytic 

shellfish poisoning' (PSP) dan telah tercatat di hampit seluruh belahan bumi. Kematian 

masal pada berbagai jenis kerang budidaya merupakan kasus yang paling banyak 

tercatat, umumnya disebabkan oleh spesies-spesies dari ordo Dinophysiales. 

Gangguan kesehatan dan korban kematian pada manusia sering ditimbulkan oleh 

spesies-spesies dari marga Gonyaulax, Alexandrium dan Pyrodinium. Shumway 

(1990) menyebutkan bahwa Dinoflagellata beracun, Pyrodinium, merupakan 

penyebab terbesar korban pada manusia, seperti yang terjadi di Guatemala (26 orang 

meninggal dan sekitar 185 orang di rawat di rumah sakit). Sebelum itu kasus besar 

lain teIah terjadi di Filipina, dimana 21 orang meninggal dan sekitar 278 orang di 

rawat di rumah sakit. Setelah di determinasi secara lebih rinci, penyebabnya adalah 

Pyrodinium bahamense var. compressum. 

Di Indonesia, kasus serupa telah terjadi misalnya di Teluk Kao dan di Teluk 

Ambon. Di desa Latta terjadi keracunan yang membawa korban 33 orang masuk 

rumah sakit dan delapan anak kecil meninggal.  

Hallegraeff (1993) menguraikan gejala klinis keracunan, yang pada dasarnya 

terbagi menjadi dua bagian yaitu racun yang menyerang sistem syaraf dan racun yang 

menyerang pencernaan. 

Tingkatan peparahan korban akibat mikroalga bergantung pada kekuatan racun 

yang terkandung pada biota yang termakan. Tinggi rendahnya racun pada biota laut 

tergantung pada kelimpahan dan waktu terjadinya ledakan populasi mikroalga beracun 

di perairan. Pada kasus ledakan populasi P. bahamense var compressum di Teluk 

Manila, Bajarias (1994) menjelaskan bahwa racun yang ditemukan pada kerang hijau 

(Perna viridis) mencapai kadar yang sangat tinggi (lebih dari 1000 g/100 g daging 

kerang) ketika kelimpahan Pvrodinium mencapai sepuluh ribu sampai satu juta sel per 

liter air laut. Pada kondisi ini kerang tersebut sangat berbahaya untuk dikonsumsi 

sebagai makanan, sementara kadar racun yang tidak membahayakan adalah kurang 

dari 80 g/100 g daging kerang (Pastor et al. 1989) atau setara dengan konsentrasi 

Dinoflagellata di perairan sekitar seribu sel/l (Bajarias 1994). Selanjutnya dijelaskan 

bahwa kadar racun pada kerang hijau masih cukup tinggi, meskipun Pyrodinium 
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sudah tidak ditemukan dalam lapisan air. Temuan ini memberikan peringatan bahwa 

kerang-kerangan ataupun tiram dari perairan terkontaminasi Dinoflagellata beracun 

Pvrodinium tidak boleh dikonsumsi selama beberapa waktu (2 - 3 bulan) setelah 

terjadi peristiwa ledakan populasi. 

 

D.  Ancaman jenis pyrodinium beracun 

 

P. bahamense var compressum mempunyai sebaran luas di perairan Pasifik 

Barat. Di perairan Indonesia, spesies ini dijumpai di beberapa tempat seperti Teluk 

Kao, Teluk Ambon, Teluk Piru, Teluk Elpaputih, perairan Saparua, perairan Sorong, 

sekitar Biak dan Teluk Cenderawasih, selain di Teluk Jakarta dan perairan Bangka 

(Djoko P. Praseno, komunikasi pribadi). Saat kemunculannya di Teluk Kao pada 

Maret 1994, spesies ini mencapai 0.8 - 2.3 jura sel/liter, menyebabkan perubahan 

warna perairan menjadi merah kecoklatan (Wiadnyana et al., 1994). Di Teluk Ambon, 

kepadatan Pyrodinium tercatat 0.4 - 1.6 ribu sel/l pada Juli 1994. Di perairan Seram 

dan Irian Jaya, kepadatan Pyrodinium relatif rendah dan belum ada laporan tentang 

kasus-kasus keracunan. Sementara di Saparua, Pyrodinium ditemukan pada periode 

Juni - Juli 1994 di perairan sekitar Teluk Tuhaha, Desa Noloth, Desa Pia dan Desa 

lhamahu dengan kepadatan berkisar antara 6 - 95 sel/liter (Ir. S. Haumahu, 

komunikasi pribadi). 

Di Filipina dan tempat-tempat lainnya, kemunculan Pyrodinium sering 

ditemukan di perairan sekitar hutan mangrove. Sampai saat ini, belum diketahui 

secara jelas hubungan antara mangrove dan keberadaan Pyrodinium di perairan. 

Beberapa pakar menyebutkan faktor-faktor yang dapat memicu ledakan populasi jenis 

mikroalga berbahaya adalah karena adanya pengayaan unsur-unsur hara atau 

eutrofikasi (Holligan, 1985); berkurangnya pemakanan oleh herbivora (Lindahl, 

1983); perubahan hidrometeorologi dalam skala besar (Holligan, 1985); adanya 

upwelling yang mengangkat masa air kaya unsur-unsur hara (TANGEN 1983); dan 

adanya hujan lebat dan masuknya air tawar ke laut dalam jumlah yang besar (Edler et 

al., 1982; Cembella et al., 1988). Dalam kaitannya dengan ledakan populasi 

Pyrodinium, selain dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, diperkirakan masih ada 

faktor-faktor lain yang sampai saat ini perlu dikaji secara terus menerus. Hal ini 
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dikemukakan oleh karena meskipun penyebaran spesies ini terjadi di beberapa tempat, 

tetapi hanya di Teluk Kao yang menimbulkan red tide. Dugaan sementara, kondisi air 

yang tenang (arus laut lemah dan perairan tidak bergelombang) cenderung 

mempercepat perkembangan populasi. Faktor yang paling penting adalah keberadaan 

marga tersebut di perairan, terutama dalam benink kista di dasar perairan. Naiknya 

kista dari dasar perairan ke lapisan permukaan memerlukan mekanisme-mekanisme 

yang menyebabkan naiknya masa air dari dasar ke lapisan permukaan. 

 

4.2.2 Rangkuman 

 

Istilah untuk toksin marin khusus digunakan untuk toksin-toksin yang berasal 

dari organisme laut. Istilah lain yang ada kaitannya dengan toksin adalah racun atau 

bisa. Istilah racun digunakan untuk substansi toksin yang menyebabkan keracunan 

bila masuk ke dalam tubuh melalui mulut, sedangkan bisa masuk ke dalam tubuh 

melalui sengatan atau gigitan. 

Tetrodotoksin adalah toksin yang ditemukan pada beberapa spesies ikan buntal 

puffer (Fugu sp). Lebih dari 100 spesies puffer fish (famili Tetraodontidae) yang 

menyebar dari perairan sedang hingga tropis, tetapi hanya sekitar 10 spesies yang 

dikonsumsi 

Kontaminasi toksin alami pada ikan mengakibatkan keracunan bagi yang 

mengkonsumsinya. Kebanyakan toksin ini diproduksi oleh alga (fitoplankton). Toksin 

terakumulasi dalam tubuh ikan yang mengkonsumsi alga tersebut atau melalui rantai 

makanan mengakibatkan toksin tersebut terakumulasi dalam tubuh ikan. Yang unik 

dari toksin ini adalah tidak dapat dihilangkan atau tidak rusak dengan proses 

pemasakan 

Spesies dari tipe yang dapat membahayakan biota laut, akibat terjadinya 

penurunan oksigen terlarut atau disebut spesies "anoxious". Daft kelompok ini yang 

sering ditemukan di Indonesia adalah Trichadesmium erythraeum, saIah satu spesies dari 

Cyanobacterium.. Cyanobacterium ini sewaktu-waktu dapat melimpah di perairan karena 

kondisi unsur hara yang berlebihan dan dapat mengikat unsur nitrogen secara langsung 

dari udara 
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Ikan mengandung beberapa jenis mineral, tapi dibandingkan dengan hewan 

lain ikan mengandung iodium dan kalsium dalam jumlah yang lebih besar. 

 

4.3 Penutup 

 

4.3.1 Tes Formatif 

 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan marine toksin! 

2. Sebutkan 3 jenis marin toksin yang Anda ketahui ! 

3. Sebutkan salah satu species ikan yang memproduksi tetradotoksin! 

4. Jelaskan mekanisme kerja toksin alga pada manusia! 

 

4.3.2 Umpan Balik 
 

Anda dapat menguasai materi ini dengan baik jika memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Membaca bahan atau materi yang relevan dengan materi yang akan dibahas. 

2. Aktif dalam tanya jawab sehubungan dengan materi yang dibahas. 

3. Mengerjakan latihan. 

 

4.3.3 Tindak Lanjut 
 

Apabila mahasiswa dapat menyelesaikan 80% pertanyaan di atas, maka 

mahasiswa tersebut dapat melanjutkan ke bab selanjutnya, sebab materi kawasan 

konservasi perairan merupakan dasar untuk bab-bab selanjutnya. 

Jika di antara mahasiswa ada yang belum mencapai penguasaan 80% 

dianjurkan untuk: 

1. Mempelajari kembali topik di atas dari awal. 

2. Berdiskusi dengan teman terutama hal-hal yang belum dikuasai. 

3. Bertanya kepada Dosen jika ada hal-hal yang tidak jelas dalam 

penyampaian materi atau diskusi. 

Gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda 

terhadap materi pada Bab IV. 
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Rumus : 

 

 

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai: 

90% - 100% = baik sekali 

80% - 89% = baik 

70% - 79% = cukup 

 < 70% = kurang 

 

4.3.4 Kunci jawaban 

 

1. Toksin-toksin yang berasal dari substrat dan biota yang hidup di laut baik 

organism maupun mikroorganisme  

2. Tetradotoksin, Histamin, Phycotoxin 

3. Ikan buntal (Fugu sp) 

4. Toksin alga dapat menyerang system saraf dan saluran pencernaan manusia 

jika tertelan melalui makanan yang terkontaminasi racun tersebut.  Tingkatan 

peparahan korban akibat mikroalga bergantung pada kekuatan racun yang 

terkandung pada biota yang termakan. 
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4.3.6 Senarai 

 

Anoxia   

Dinoflagellata   

Neurotoxin  

Paralytic Shellfish Poison  

Red tide    

Up welling 

 


