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BAB 3. HASIL PENELITIAN 

3.1.Pengujian Pendahuluan 

Dari hasil uji pendahuluan yang telah dilakukan pada ikan bandeng, dapat dilihat bahwa 

terbukti dalam sampel tersebut terdapat Particle Suspected as Microplastic (PSM). Hal 

tersebut dapat dilihat pada hasil pengamatan mikroskop yang didapat dan sesuai dengan 

hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rochman et al., (2015). Gambar 11. 

dibawah ini merupakan beberapa contoh dari PSM yang ditemukan pada uji pendahuluan 

ikan bandeng. 

 

   (a) 

Gambar 11. JenisPSM yang ditemukan di ikan bandeng pada penelitian pendahuluan 

dengan pengamatan mikroskop pada perbesaran 100x.(a) PSM jenis fiber 

 

3.2. Pengujian Utama 

3.2.1. Jumlah PSM pada Ikan Bandeng 

Hasil pengamatan PSM pada ikan bandeng dari pengambilan batch 1 yang diambil pada 

bulan April dan pengambilan batch 2 pada bulan Juli disajikan pada tabel yang ada 

dibawah ini. Data yang disajikan dari hasil pengamatan merupakan data banyaknya ikan 

bandeng yang tercemardengan adanya partikel PSM. 

 

Gambar 12. Proporsi Jumlah Ikan Bandeng Tercemar PSM 
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Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah proporsi adanya cemaran pada ikan 

bandeng terbanyak yang diambil pada batch 1 (bulan April) yaitu 30%,sedangkan pada 

ikan bandeng yang diambil pada batch 2 (bulan Juli) ditemukan cemaran sebanyak 20%. 

 

3.2.2. Data Cemaran PSM pada Air, Sedimen, dan Ikan Bandeng 

Data hasil cemaran PSM yang ada pada air, sedimen, serta ikan bandeng disajikan pada 

Tabel 1.  

 

Tabel 1. Data Cemaran PSM pada Air, Sedimen, dan Ikan Bandeng. 

Jenis sampel Batch Mean±SD Range 

Air 

(partikel/L) 

1 5,77±3,89 0-13 

2 6,00±3,74 0-12 

1 & 2 5,86 ± 3,70 0-13 

Sedimen 

(partikel/kg) 

1 4,32±3,33 0-12 

2 4,75±7,50 0-16 

1 & 2 3,90± 5,45 0-16 

Bandeng 

(partikel/ekor) 

1 4,03±4,11 0-16 

2 2,70± 2,66 0-10 

1&2 3,36± 1,02 0-16 

Keterangan: 

Data yang digunakan adalah data dari hasil pengurangan PSM yang ditemukan pada 

kontrol. 

 

3.2.3. Data Proporsi PSM pada Air 

Pada hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sampel air yang diambil dari 

tambak, ditemukan adanya beberapa PSM. Partikel yang ditemukan dapat diamati 

proporsinya pada Gambar 13 yang menjabarkan banyaknya partikel PSM yang ditemukan 

pada sampel air berdasarkan dari jenis PSM. 
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Gambar 13. Proporsi PSM pada air 

 

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa pada batch 1 dan batch 2jenis PSM yang ada pada 

sampel air dengan proporsi paling tinggi adalah fiber sebanyak 69% pada batch 1 dan 94% 

pada batch 2. Sedangkan jenis PSMdengan proporsi paling sedikit pada batch 1 adalah 

filmsebanyak 13%, dan proporsi paling sedikit padabatch 2 yaitu film sebanyak 6%. 

 

3.2.4.Data Proporsi  PSM pada Air berdasarkan Warna 

Pada hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sampel air yang diambil dari 

tambak, ditemukan adanya beberapa PSM dengan warna yang berbeda pada masing-masing 

jenis. Partikel yang ditemukan dapat diamati proporsinya pada Gambar 14 yang 

menjabarkan banyaknya partikel PSM yang ditemukan pada sampel air berdasarkan dari 

warna pada masing-masing jenis PSM. 
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Gambar 14. Proporsi  PSM pada air berdasarkan warna 

 

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa pada sampel air ditemukanjenis dan warna dari PSM 

yang paling mendominasi adalah jenisfiber dengan hitam. Sedangkan proporsi yang paling 

sedikit pada sampel air adalah PSM jenisfragmen berwarna merah dan film berwarna 

hitam. 

 

3.2.5. Data Proporsi PSM pada Sedimen 

Pada hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sampel sedimen yang diambil 

dari tambak, ditemukan adanya beberapa PSM. Partikel yang ditemukan dapat diamati 

proporsinya pada Gambar 15 yang menjabarkan banyaknya partikel PSM yang ditemukan 

pada sampel sedimen berdasarkan dari jenis PSM. 
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Gambar 15. Proporsi PSM pada sedimen 

 

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa pada batch 1 dan batch 2jenis PSM yang ada pada 

sampel sedimen dengan proporsi paling tinggi adalah film sebanyak 65% pada batch 1 dan 

84% pada batch 2. Sedangkan jenis PSM dengan proporsi paling sedikit pada batch 1 

adalah fragment sebanyak 10%, dan proporsi paling sedikit pada batch 2 yaitu fragment 

sebanyak 5%. 

 

3.2.6.Data Proporsi PSM pada Sedimenberdasarkan Warna 

Pada hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sampel sedimen yang diambil 

dari tambak, ditemukan adanya beberapa PSM dengan warna yang berbeda pada masing-

masing jenis. Partikel yang ditemukan dapat diamati proporsinya pada Gambar 16 yang 

menjabarkan banyaknya partikel PSM yang ditemukan pada sampel sedimen berdasarkan 

dari warna pada masing-masing jenis PSM. 
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Gambar 16. Proporsi  PSM pada sedimen berdasarkan warna 

 

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa pada sampel sedimen ditemukan jenis dan warna 

dari PSM yang paling mendominasi adalah jenis film dengan warna coklat. Sedangkan 

proporsi yang paling sedikit pada sampel sedimen adalah PSM jenis film berwarna biru. 

 

3.2.7. Data ProporsiPSM pada Ikan Bandeng 

Pada hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sampel ikan bandeng yang 

diambil dari tambak, ditemukan adanya beberapa PSM. Partikel yang ditemukan dapat 

diamati proporsinya pada Gambar 17 yang menjabarkan banyaknya partikel PSM yang 

ditemukan pada sampel ikan bandeng berdasarkan dari jenis PSM. 
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Gambar 17. Proporsi PSM pada Ikan Bandeng 

 

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa pada batch 1 dan batch 2jenis PSM yang ada pada 

sampel ikan bandeng dengan proporsi paling tinggi adalah fiber sebanyak 69% pada batch 

1 dan 94% pada batch 2. Sedangkan jenis PSM dengan proporsi paling sedikit pada batch 1 

adalah film sebanyak 13%, dan proporsi paling sedikit pada batch 2 yaitu film sebanyak 

6%. 

 

3.2.8.Data Proporsi PSM pada Ikan Bandengberdasarkan Warna 

Pada hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sampel ikan bandeng yang 

diambil dari tambak, ditemukan adanya beberapa PSM dengan warna yang berbeda pada 

masing-masing jenis. Partikel yang ditemukan dapat diamati proporsinya pada Gambar 18 

yang menjabarkan banyaknya partikel PSM yang ditemukan pada sampel ikan bandeng 

berdasarkan dari warna pada masing-masing jenis PSM. 
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Gambar 18. Proporsi PSM pada Ikan Bandeng berdasarkan warna 

 

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa pada sampel ikan bandeng ditemukan jenis dan 

warna dari PSM yang paling mendominasi adalah jenis fiber dengan warna hitam. 

Sedangkan proporsi yang paling sedikit pada sampel ikan bandeng adalah PSM jenis fiber 

berwarna coklat. 

 

3.2.9. Hasil Identifikasi PSM Pada Air, Sedimen, dan Ikan Bandeng 

Gambar berikut merupakan bentuk dan jenis dari PSM yang ditemukan pada masing-

masing sampel yang digunakan. Hasil yang didapat merupakan pengamatan dengan 

menggunakan mikroskop pada perbesaran 100x. 

 
(a) 
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(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Gambar 19. Jenis PSM yang ditemukan pada air, sedimen, dan ikan bandeng dengan 

pengamatan dibawah mikroskop pada perbesaran 100x. (a) PSM monofilament, (b) PSM 

film, (c) PSM fiber, (d) PSM fragmen. 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Pada Gambar 19yang disajikan diatas dapat dilihat bahwa pada air, sedimen, serta ikan 

bandeng teridenifikasi adanya PSM dengan beberapa bentuk dan jenis. Dari partikel yang 

ditemukan tersebut dilakukan pengukuran panjang dan luas area pada masing-masing PSM 

yang ditemukan. Pengujian lebih lanjut dilakukan dengan menggunakan FT-IR untuk 

memastikan jenis polimer yang ditemukan.  
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3.2.10. Data Ukuran PSM pada Air 

Hasil dari pengukuran panjang dan luas area dari PSM yang ditemukan pada air disajikan 

pada tabel 2 dibawah ini. 

 

Tabel 2. Ukuran PSM Pada Sampel Air 

No Batch 
Fragment Fiber Film 

Panjang (µm) Luas Area (µm2) Panjang (µm) Panjang (µm) Luas Area (µm2) 

Batch 1      

Means ± SD 801,90 ±824.83 69.542,19 ±65.846,20 2.271,69 ± 1.307,63 593,23 ± 427,09 492.057,96 ± 702.878,03 

Range 172,12 - 2.512,64 9.089,52 - 177.076,24 275,49 - 5.792,64 190,55 - 1.390,21 9.694,52 - 1.998.139,92 

Batch 2      

Means±SD -  - 2.294,21± 1.279,96 409,44± 4,39 1.052.498,70± 1.337.338,6 

Range -  - 591,47 - 5.792,64 406,34 - 412,55 106.857,52 - 1.998.139,90 

 

Dari tabel diatas dijelaskan mengenai rata-rata panjang dan luas area dari PSM yang 

ditemukan pada sampel air pengambilan batch 1 di bulan April dan pengambilan batch 2 di 

bulan Juli. Dapat dilihat bahwa pada batch 1 PSMjenis fragment memiliki panjang berkisar 

antara172,12 –2.512,64 mikrometer. Sedangkan untuk luas area pada PSM jenis fragment 

yaitu berkisar antara 9.089,52 – 177.076,24 mikrometer persegi. Pada PSM jenis fiber 

memiliki panjang antara 275,49 – 5.792,64 mikrometer, dan pada PSM jenis film memiliki 

panjang antara 190,55 – 1.390,21 mikrometer dengan luas area antara 9.694,52 – 

1.998.139,92 mikrometer persegi. Pada batch 2 PSMjenis fibermemiliki panjang berkisar 

antara 591,47-5.792,64mikrometer. Sedangkan pada PSM jenisfilm memiliki panjang 

antara 406,34-412,55mikrometer, dan memiliki luas area 106.857,52-

1.998.139,90mikrometer persegi. 

 

3.2.11. Ukuran PSM pada Sedimen 

Hasil dari pengukuran panjang dan luas area dari PSM pada sedimen disajikan pada tabel 3 

dibawah ini. 
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Tabel 3. Ukuran PSM Pada Sampel Sedimen 

No Batch 
Fragment Fiber Film 

Panjang (µm) Luas Area (µm2) Panjang (µm) Panjang (µm) Luas Area (µm2) 

Batch 1      

Means±SD 327,78±98,43 70.647,86±25.163,35 2.201,05± 1.661,06 1.841,60± 6.932,32 178.332,03± 126.714,90 

Range 228 - 424,81 43.671,32 – 93.484,60 538,68 - 5.161,82 226,29 - 37.868,16 34.068,76 - 424.598,68 

Batch 2      

Means±SD 330,53± 330,53 74.787,68± 74.787,68 901,55± 9,27 2.881,79± 9.331,73 165.523,82± 155.035,17 

Range 330,53 74.787,68 895 - 908,11 226,77 - 37.868,16 296,16 - 491.385,84 

 

Dari tabel diatas dijelaskan mengenai rata-rata panjang dan luas area dari PSM yang 

ditemukan pada sampel air pengambilan batch 1 di bulan April dan pengambilan batch 2 di 

bulan Juli. Dapat dilihat bahwa pada batch 1 PSMjenis fragment memiliki panjang berkisar 

antara228 - 424,81 mikrometer. Sedangkan untuk luas area pada PSM jenis fragment yaitu 

berkisar antara 43.671,32 – 93.484,60 mikrometer persegi. Pada PSM jenis fiber memiliki 

panjang antara 538,68 -5.161,82 mikrometer, dan pada PSM jenis film memiliki panjang 

antara 226,29-37.868,16mikrometer dengan luas area antara 34.068,76-424.598,68 

mikrometer persegi. Pada batch 2 PSMjenis fragment memiliki panjang berkisar 

antara330,53 – 330,53mikrometer. Sedangkan untuk luas area pada PSM jenis fragment 

yaitu 74.787,68 mikrometer persegi. Sedangkan PSMjenis fibermemiliki panjang berkisar 

antara 895 -908,11mikrometer. Sedangkan pada PSM jenisfilm memiliki panjang antara 

226,77-37.868,16mikrometer, dan memiliki luas area 296,16-491.385,84mikrometer 

persegi. 
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3.2.12.Ukuran PSM pada Ikan Bandeng 

Hasil dari pengukuran panjang dan luas area dari PSM pada ikan bandeng disajikan pada tabel 4 dibawah ini. 

 

Tabel 4. Ukuran Masing-masing Jenis Mikroplastik Pada Ikan Bandeng 

 

Tabel diatas dijelaskan mengenai rata-rata panjang dan luas area dari PSM yang ditemukan pada ikan bandeng pengambilan 

batch 1 di bulan April dan batch 2 di bulan Juli. Dilihat pada batch 1 PSMjenis fragment memiliki panjang216,93-

730,40mikrometer dan luas area 8.415,40-262.236,04mikrometer persegi. Pada PSM jenis fiber memiliki panjang 168,37-

5.370,55mikrometer. Pada PSM jenis film memiliki panjang 81,67-1.726,32mikrometerdan luas area 6.519,48-

122.277,76mikrometer persegi. Pada PSM jenismonofilament memiliki panjang 374,55-2.076,02mikrometerdan luas area 

34.068,76-424.598,68 mikrometer persegi. Pada batch 2 PSMjenis fragment memiliki panjang154,41-951,86mikrometer. Luas 

area pada PSM jenis fragment yaitu 16.020,40-193.527,40mikrometer persegi. Sedangkan PSMjenis fibermemiliki panjang 

279,88-776,98mikrometer. PSM jenisfilm memiliki panjang 203,03-711,08mikrometer, dan memiliki luas area 25.642,32-

No Batch 
Fragment Fiber Film Monofilament 

Panjang (µm) Luas Area (µm2) Panjang (µm) Panjang (µm) Luas Area (µm2) Panjang (µm) Luas Area (µm2) 

Batch 1        

Means±SD 730,40±173,51 57.997,55±75.178,34 1.917,01± 1.205,35 676,15± 437,52 53.654,11± 30.691,40 892,99± 405,36 58.238,35± 30.170,59 

Range 216,93-730,40 8.415,40-262.236,04 168,37-5370,55 81,67- 1.726,32 6.519,48-122.277,76 374,55-2.076,02 19.026,04-131.773,84 

Batch 2        

Means±SD 482,91± 229,07 48.590,46± 39.368,69 2.114,19± 1.410,57 476,15± 178,56 70.041,79± 68.014,24 1.300,89± 911,.37 58.238,35± 65.286,50 

Range 154,41-951,86 16.020,40-193.527,40 279,88-776,98 203,03-711,08 
25.642,32- 

242.053,24 

279,42- 

3.721,91 

15.565,44- 

313.849,80 

242.053,24 mikrometer persegi. Pada PSM jenismonofilament memiliki panjang 279,42 - 3.721,91 mikrometerdan luas area 

antara 15.565,44 – 313.849,80mikrometer persegi. 
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3.2.13. Hasil Identifikasi PSM dengan FT-IR 

Pada penelitian ini dilakukan identifikasi lebih lanjut dengan menggunakan FT-IR dan 

didapatkan hasil seperti pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 20. Hasil Analisa PSM dengan FT-IR 

Pada gambar dijelaskan bahwa pada sampel sedimen ditemukan PSM dengan jenis 

Polyvinyl Chloride (PVC) dengan memiliki tingkat kemiripan sebesar 666/1000 dari 

spectrum polimer yang sudah diketahui sebelumnya. 




