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1. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

Plastik pada umumnya merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk mengemas 

suatu produk ataupun merupakan bagian dari produk itu sendiri. Akan tetapi, 

penggunaan plastik ini terkadang tidak diikuti dengan pembuangan dan pengolahan 

yang benar. Masyarakat cenderung membuang sampah plastik secara sembarangan di 

tanah, sungai, maupun aliran air yang kemudian akan terbawa menuju ke laut. Jambeck 

et al., (2015) mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk ke dalam kedua puluh negara 

yang mengalami kesalahan dalam penanganan sampah plastik. Dari kedua puluh negara 

tersebut, Indonesia menempati peringkat kedua setelah Cina dengan persentase total 

kesalahan penanganan sampah plastik terkelola sebesar 10,1%. Berdasar dari data 

tersebut, dapat diindikasikan jika seluruh wilayah Indonesia, termasuk Semarang berada 

pada zona pencemaran mikroplastik. 

 

Pencemaran air ini selain merusak estetika tentu berakibat pula pada terganggunya  

ekosistem termasuk pada hewan-hewan yang hidup di air. Sampah plastik yang telah 

terbawa ke lingkungan perairan kemudian akan mengalami proses penguraian. Plastik 

yang terurai  dinamakan mikroplastik yang berarti memiliki ukuran yang kecil (0,1-

5,000 µm). Ukuran mikroplastik yang kecil ini memungkinkan untuk dikonsumsi oleh 

berbagai jenis seafood. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rochman et al., 2015) 

dengan mengambil beberapa jenis ikan di pasar Paotere, Makassar ditemukan bahwa 

beberapa jenis ikan yang digunakan terbukti mengandung mikroplastik pada bagian 

usus.  

 

Hal ini tentu mengkhawatirkan, mengingat bahwa ikan yang dijual di pasar  adalah ikan 

yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya. Kampanye gerakan gemar ikan 

(GEMARI) yang marak digalakkan oleh Pemerintah Indonesia pun  semakin memacu 

peningkatan konsumsi ikan bagi masyarakat. Hal ini didukung berdasarkan data yang 

diperoleh dari publikasi statistik Kementrian Kelautan dan Perikanan pada Tabel 1 yang 

menyatakan bahwa  peningkatan ketersediaan ikan  sudah diikuti dengan tingkat 

konsumsi ikan. 
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Tabel 1. Penyediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Angka Konsumsi Ikan 2010-2014 

Rincian  Tahun                                               Pertumbuhan 

                                             (%) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2010- 

2014 

2013-

2014 

Penyediaan 

Ikan 

Per 

kapita 

 

 (Kg/Kap/

Th) 

38,39 42,49 47,22 47,77 51,80 7,85 8,44 

Konsumsi 

Ikan 

Per 

kapita 

(Kg/Kap/

Th)  

 

30,48 32,25 33,89 35,21 38,14 5,78 8,32 

 Sumber : Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen PDSKP  

 

 

Bahaya yang ditimbulkan dari mikroplastik pada ditubuh ikan ketika dikonsumsi 

manusia sebenarnya belum diketahui secara pasti. Sekalipun mikroplastik tersebut 

tersimpan di organ dalam ikan yang ketika akan diolah maka akan dibuang dan tidak 

dikonsumsi, akan tetapi jika membicarakan mengenai aspek keamanan pangan tentu hal 

ini menjadi perhatian  karena terdapat benda asing yang berada didalam tubuh ikan.  

Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan keberadaan mikoplastik 

pada ikan, kerang, maupun jenis seafood lain di pantai Semarang yang telah tercemar 

(contaminated). Penelitian mengenai pencemaran mikroplastik di Indonesia masih 

sangat minim. Sehingga penelitian ini  memang merupakan penelitian baru yang  

memberikan informasi awal tentang kontaminasi mikroplastik pada salah satu jenis 

seafood.   

 

Penelitian ini difokuskan pada ikan nila sebagai salah satu ikan air tawar yang mulai 

banyak dibudidayakan ditambak. Ikan nila pada dasarnya adalah ikan yang hidup di air 

tawar, akan tetapi karena toleransinya yang luas terhadap salinitas (eury haline), ikan 

nila dapat pula hidup dengan baik di air payau dan laut. Salinitas  yang memungkinkan 

ikan nila tumbuh optimal adalah 0 – 30 ppt (Kordi, 2010).   Sifat ikan nila yang mudah 

hidup baik itu di lingkungan air tawar maupun air payau inilah yang membuat budidaya 

ikan nila semakin marak dilakukan di kalangan masyarakat. Sehingga tidak 
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mengherankan jika keberadaan ikan  nila di pasaran mudah untuk ditemukan dan 

menjadi salah satu jenis ikan dengan tingkat konsumsi yang tinggi. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

Sampah plastik saat ini merupakan tantangan bagi berbagai negara di dunia. 

Berdasarkan data dari Jambeck et al. (2015), Indonesia menempati peringkat kedua 

negara yang membuang limbah plastik yang tidak terkelola. Jumlah produksi plastik 

yang ada tidak didukung oleh pengolahan limbah plastik yang baik pula. Data dari 

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Purwaningrum (2016) disebutkan 

bahwa plastik dari 100 toko atau yang berasal dari anggota Asosiasi Pengusaha Ritel 

Indonesia (APRINDO) dalam waktu 1 tahun mampu mencapai 10,95 juta lembar. 

Angka ini akan terus bertambah dan menurut data perkiraan Kementrian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan dalam Purwaningrum (2016) pada tahun 2019, sampah plastik 

akan meningkat sebanyak 14% dari total sampah plastik yang ada saat ini. Fenomena ini 

tentu sangat mengkhawatirkan karena sampah plastik akan mengalami proses 

penguraian selama berada dialam menjadi ukuran yang kecil yakni mikroplastik .  

1.2.1. Mikroplastik 

Bagi masyarakat umum istilah mikroplastik merupakan hal yang asing didengar 

sehingga mereka menjadi tidak mengerti efek buruk dari mikroplastik ini. Secara 

internasional sebenarnya tidak ada istilah resmi mengenai mikroplasik. Hal ini 

menyebabkan terdapat berbagai macam istilah yang digunakan selain mikroplastik 

yakni microfibres, film spherule, dan fragment bead. Menurut EFSA (2016) 

mikroplastik merupakan beragam campuran yang terdiri dari beragam bentuk plastik 

yang memiliki kisaran ukuran 0,1-5,000 µm.  Mikroplastik dapat dikategorikan menjadi 

mikroplastik primer dan sekunder. Mikroplastik primer adalah plastik yang dibuat 

sedemikian rupa ukurannya menjadi ukuran mikropartikel. Sedangkan mikroplastik 

sekunder adalah hasil penguraian dari plastik yang berukuran besar (Dehaut et al., 

2016).  

Mikroplastik berpeluang untuk dikategorikan sebagai salah satu kontaminan pangan 

yang baru (novel food contaminant). Sejauh ini telah dilaporkan bahwa mikroplastik 

ditemukan pada berbagai jenis seafood (ikan, kerang/bivalvia, udang),dan bahan pangan 
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lain seperti bir, madu, serta pada garam dapur (EFSA, 2016). Mikroplastik banyak 

ditemukan di ekosistem laut dan berasal dari proses pelapukan limbah plastik yang 

mengapung di air laut (Jambeck et al., 2015). Hollman et al. (2013) juga melaporkan 

keberadaan mikroplastik di sedimen atau dasar laut. Mekanisme keberadaan plastik di 

dasar laut belum diketahui secara pasti. Salah satu kemungkinannya adalah peningkatan 

densitas plastik akibat interaksinya dengan bakteri, alga, dan organisme lain.   

Mikroplastik dapat berperan sebagai kontaminan kimia dan mikrobiologi. Sebagai 

kontaminan kimia, mikroplastik dapat menyerap senyawa kontaminan seperti PCB 

(Polychlorinated Biphenyls); PAHs (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon); serta DDT 

(1,1,1-trichloro - 2,2 -bis(p-chlorophenyl) ethane) dan DDE(1,1-dichloro-2,2 bis 

(chlorophenyl) ethylene) (Hollman et al., 2013). PCB memiliki sifat yang tidak mudah 

larut di dalam air tetapi larut di dalam minyak/lemak. Sehingga ketika senyawa ini 

masuk ke dalam tubuh, maka tidak akan mudah dikeluarkan dari dalam tubuh tetapi 

akan tertahan dan terakumulasi secara biologis di dalam jaringan lemak (Yuantari, 

2011).  

Efek toksik yang diakibatkan dari senyawa PCB adalah pertumbuhan kulit yang 

abnormal, pembengkakan pada hati, diare dan iritasi saluran pencernaan, serta 

mengurangi sistem imun (Yuantari, 2011). PAH adalah senyawa organik yang tersebar 

luas di alam, bentuknya terdiri dari beberapa rantai siklik aromatik dan bersifat 

hidrofobik. Kadar PAH yang tinggi akan terakumulasi dalam tubuh biota yang hidup 

dan mencari makan di dasar perairan (jenis kekerangan). Bila biota ini dimakan oleh 

manusia akan menimbulkan gangguan terhadap kesehatan karena bersifat mutagenik 

dan karsinogen (Ahmad, 2012). DDT tidak larut dalam air tapi sangat larut dalam 

lemak. DDE dan DDT memiliki sifat dapat tersimpan dalam jaringan lemak seperti 

yang terdapat pada payudara sehingga dapat pula menyebabkan terjadinya kanker 

payudara (Yuantari, 2011). Mikroplastik juga dapat dijadikan sebagai sarana pembawa 

logam ke laut karena sifat mikroplastik yang berpotensi untuk menyerap logam dan 

akan tersuspesi dalam jangka waktu yang lama. 

Selain sebagai kontaminan kimia, mikroplastik juga berperan sebagai kontaminan 

mikrobiologi. Sebagai kontaminan mikrobiologi, mikroplastik dapat digunakan sebagai  
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substrat bagi pertumbuhan mikroorganisme (EFSA, 2016). Mikroorganisme yang 

dimaksudkan adalah mikroorganisme patogen potensial yang ada di ekosistem laut 

(Griett et al.,2015). Penelitian yang dilakukan oleh Novriadi et al. (2014) menunjukkan 

bahwa mikroorganisme patogen yang ditemukan pada perairan Kepulauan Riau adalah 

Benedenia sp. Keberadaan Benedenia sp. ini ketika masuk ke dalam tubuh ikan maka 

dapat menyebabkan kematian ikan secara besar-besaran. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rochman et al. (2015) dengan 

membandingkan sampel yang diambil di Pasar Ikan Maotere, Makassar Indonesia 

diketahui bahwa semua sampel ikan (100%) yang diuji seperti ikan baronang, ikan tuna, 

ikan kembung, ikan layang, ikan teri, ikan kakap merah, dan ikan juwi keseluruhannya 

mengandung mikroplastik. Sedangkan sampel ikan yang diambil di Amerika serikat 

antara lain ikan Jacksmelt, ikan teri, ikan tuna hanya mengandung 20% plastik  dan  

80% sisanya serat tekstil.   

1.2.2. Ikan Nila 

Ikan nila tergolong ke dalam golongan famili cichlidae. Terdapat banyak jenis ikan nila, 

akan tetapi yang sering ditemukan  antara lain ikan nila merah dan ikan nila. Ciri-ciri 

tubuh ikan nila berwarna putih kehitaman, makin ke perut makin terang. Mempunyai 

garis vertikal 9-11 buah berwarna hijau kebiruan. Pada sirip ekor terdapat 6-12 garis 

melintang yang ujungnya berwarna kemerah-merahan, sedangkan punggungnya 

terdapat garis-garis miring (Kordi, 2010) 

 
Sumber : FAO 

  

Gambar 1.Ikan Nila 
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Data klasifikasi ikan nila menurut ITIS (Interagency Taxonomic Information System) 

adalah sebagai berikut : 

  
Kingdom           : 

Subkingdom      :  

Animalia 

Bilateria   
  

  Infrakingdom    : Deuterostomia     

  Filum                 :     Chordata     

  Subfilum           : Vertebrata    

  Infrafilum          : Gnathostomata     

  Superclass         :        Osteichthyes     

  Class                 : Actinopterygii     

  Subclass            : Neopterygii     

  Infraclass          : Teleostei     

  Superorder        : Acanthopterygii     

  Order                 : Perciformes     

  Suborder           : Labroidei     

  

Family               : 

Genus                : 

Species              : 

Cichlidae   

Oreochromis 

Oreochromis niloticus 

  

 

Distribusi keberadaan ikan nila dapat ditemui di berbagai belahan dunia. Berdasarkan 

data dari FAO, wilayah tersebut antara lain Amerrika selatan, Afrika, Asia 

Tenggara,dan Asia Timur. Karena posisi Indonesia termasuk ke dalam negara di Asia 

Tenggara maka tentu seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah penghasil ikan nila. 

Jumlah produksi di tahun 2010 untuk ikan nila yaitu 306,1 ton (Pusat Data Statistik dan 

Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013). 

 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rochman et al. (2015) di Pasar Maotere Makassar, 

Indonesia, ikan nila (Oreochromis niloticus) termasuk ke dalam sampel ikan yang diuji. 

Dari 5 ekor ikan nila yang diuji, tidak terdapat satu ekor ikan pun terdeteksi mengandung 

partikel mikroplastik. Hal ini mengindikasikan jika cemaran mikroplastik di lingkungan 

perairan Makassar masih dalam kondisi yang rendah. Sedangkan menurut Jambeck et al. 

(2015) seluruh wilayah Indonesia sudah terkontaminasi mikroplastik. Sehingga perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendeteksi keberadaan mikroplastik pada ikan nila 

di lokasi yang lain. Selain itu diperlukan penelitian lanjutan  karena data mengenai cemaran 

mikroplastik pada ikan nila masih sangat langka.   

 

https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=914154
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=914156
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=158852
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=331030
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=914179
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=161030
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=161061
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=553120
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=161105
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=166082
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=167640
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=172353
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=172398
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1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan mikroplastik 

dalam sedimen, air, dan ikan nila dari kawasan tambak (perairan air payau) di 

Semarang. Secara spesifik penelitian ini  mengidentifikasi  jenis dan menetapkan 

ukuran mikroplastik dalam usus ikan nila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




