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4. PEMBAHASAN 

4.1. Keberadaan PSM (Particel Suspected as Microplastic) pada sampel 

Berdasarkan hasil penelitian, PSM terbukti ditemukan pada ikan nila hitam yang 

diternakkan dalam air payau. Pada  51 sampel ikan nila hitam, hanya terdapat 1 sampel 

ikan yang tidak mengandung PSM. Hal ini berbeda dengan penelitian Rochman et al. 

(2015) yang dilakukan dengan mengambil sampel di Makassar,Indonesia bahwa tidak 

satupun mikroplastik ditemukan pada ikan nila. Perbedaan hasil penelitian dengan 

Rochman bisa jadi disebabkan karena perbedaan lokasi pengambilan sampel ikan nila . 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan jika distribusi sampah mikroplastik  di 

Makassar, Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan daerah Tapak maupun 

Tuguharjo, Semarang. Distribusi sampah mikroplastik yang rendah akan memberikan 

efek positif bagi ikan yang hidup di lokasi tersebut karena akan semakin sedikit 

kemungkinan ikan mengkonsumsi mikroplastik. Selain pada sampel ikan,  total 10 

sampel sedimen dan 10 sampel air yang diambil di dua lokasi yang berbeda keseluruhan 

hasil pengujian menunjukkan bahwa sedimen dan air mengandung PSM.  

 

Pada sampel bulan pertama, 21 ekor ikan nila hitam diambil di Pemancingan air payau  

di daerah Tapak Semarang. Keseluruhan sampel ikan yang diuji (100%) teridentifikasi 

mengandung sampah PSM. Keberadaan PSM tersebut dapat dipastikan dapat berasal 

dari laut maupun berasal dari lingkungan sekitar pemancingan yang dapat dikatakan 

kotor. Dikatakan lingkungan yang kotor karena terdapat berbagai sampah makroplastik 

ataupun mesoplastik yang dibuang secara sembarangan oleh para pemancing. Selain 

dari lokasi pemancingan, sampah mikroplastik dapat pula berasal dari tambak air payau 

yang sekaligus merupakan hutan mangrove. Tambak tersebut berada diantara laut dan 

pemancingan air payau tempat pengambilan sampel. 
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Gambar 23. Lokasi Pengambilan Sampel Bulan pertama (lokasi 1) 

 

Sampah yang berasal dari laut akan terbawa kedaerah lokasi tambak air payau kemudian 

akan terbawa pula menuju pemancingan air payau. Adanya hutan mangrove ditambak 

air payau menurut Dewi et al. (2015) menyebabkan sampah yang berasal dari laut 

terperangkap pada akar-akar pohon mangrove yang ada. Terperangkapnya sampah laut 

ini pada akar pohon mangrove disebabkan karena adanya aktivitas alam seperti pasang 

surut air laut yang membuat sampah terbawa air laut. Sampah makroplastik ataupun 

mesoplastik akan terurai di sekitar tempat sampah tersebut tersangkut pada akar 

mangrove dan ketika sudah terurai maka akan terbawa aliran air menuju tempat sampel 

ikan nila hitam diambil.  

 

Pada lokasi pengambilan sampel yang kedua yakni di tambak air payau ikan nila hitam 

di daerah Tugurejo Semarang,. Dari 30 sampel ikan yang diujikan, hanya 1 ikan yang 

teridentifikasi tidak mengandung sampah PSM atau dengan proporsi 97%. Lokasi 

tambak ikan nila hitam tersebut berada diantara air laut dan aliran sungai.Tidak ada 

tanaman mangrove disekitar lokasi tambak  sebagai tempat tersangkutnya sampah 

makroplastik maupun mikroplastik. Selain itu hal yang membedakan yakni lokasi 

pengambilan sampel bulan kedua ini merupakan lokasi yang bersih dari sampah 

makroplastik maupun mesoplastik. 
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Gambar 24. Lokasi pengambilan sampel bulan kedua (lokasi 2) 

Walaupun bersih namun belum tentu sampah mikroplastik tidak ada dilokasi tersebut, 

sehingga dapat dikatakan bahwa PSM berasal dari hasil penguraian sampah yang ada di 

laut maupun di lingkungan luar tambak yang terbawa menuju lokasi tambak. 

Lingkungan sekitar yang dimaksud adalah sungai dan selokan yang mengalir menuju 

tambak. Jika dilihat dari sungai yang juga mengalir kearah tambak dan laut, disana 

terdapat cukup banyak sampah yang berserakan di pinggir sungai dan mengapung di 

sungai ataupun selokan. Hal ini disebabkan karena adanya pemancingan di sekitar 

lokasi tambak dan adanya warga yang masih membuang sampah secara sembarangan di 

sungai.Sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi sampah PSM berasal dari arus air 

laut ketika pasang maupun akibat dari arus sungai yang membawa sampah mikroplastik 

menuju laut.  

 

4.2. Cemaran  PSM (Particle Suspected as Microplastic)  pada ikan nila hitam, 

sedimen, dan air 

Berdasarkan kondisi lingkungan kedua tempat pengambilan sampel, terdapat 4 jenis 

PSM yang teridentifikasi. PSM yang teridentifikasi antara lain fiber, fragmen, film, dan 

monofilamen. Adapun kelimpahan jenis sampah PSM yang ditemukan pada ikan nila 

hitam paling tinggi adalah jenis fiber.  Pada sampel sedimen kelimpahan PSM yang 

paling tinggi adalah  jenis fragmen, sedangkan pada sampel air jenis PSM yang paling 

tinggi adalah jenis fiber. PSM jenis monofilament merupakan jenis mikroplastik yang 
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paling jarang ditemukan. Pada sedimen yang diuji,PSM monofilamen bahkan tidak 

ditemukan sama sekali. 

 

Dari masing-masing keempat jenis plastik tersebut, maka keberadaan PSM dapat 

diketahui berdasarkan kondisi lokasi dan aktivitas masyarakat yang ada disana.   

1. Mikroplastik jenis Fiber 

Adanya aktivitas nelayan yang menangkap ikan dikedua lokasi menggunakan jaring 

dapat menjadi penyumbang utama adanya PPSM jenis fiber. Menurut Claessens dan 

International Council For The Exploration of The Sea (dalam Griett et al., 2015) jenis 

plastik tersebut adalah synthetic fibre yakni polyethylene (PET) yang biasa digunakan 

sebagai bahan pembuat jaring atau jerat. Pada sampel air, jenis fiber merupakan yang 

paling banyak ditemukan.  

 

Pada pengambilan sampel bulan pertama, lokasi pengambilan sampel merupakan lokasi 

pemancingan Sehingga jerat tali yang berasal dari jaring maupun yang berasal dari 

benang sintetis alat pancing dapat terlepas dan mencemari lingkungan pemancingan air 

payau. Selain itu lokasi sampel bulan pertama yang dekat dengan tambak memudahkan 

transportasi fiber yang terlepas dari jaring nelayan menuju ke lokasi pemancingan. 

Sedangkan pada sampel bulan kedua, lokasi pengambilan sampel merupakan lokasi 

tambak. Ketika proses memanen ikan, para nelayan menggunakan jaring sehingga 

kemungkinan potensi jaring terlepas dan mencemari tambak  dapat dikatakan tinggi.  

 

2. Mikroplastik jenis Fragmen 

Mikroplastik jenis fragmen merupakan mikroplastik yang berasal dari plastik yang 

memiliki bentuk yang cenderung keras. Yang dimaksud keras antara lain seperti  

potongan botol minuman sekali pakai, kepingan gallon air minum, potongan pipa 

paralon,dan potongan genting plastik (Dewi et al., 2015). Secara kasat mata di lokasi 

pengambilan sampel lokasi 1, hanya terlihat sampah botol minuman sekali pakai. 

Sedangkan dilokasi pengambilan sampel lokasi 2 tidak ditemukan sampah dalam bentuk 
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apapun. Keberadaan fragmen pada sampel sedimen merupakan temuan yang paling 

banyak ditemukan. Hal ini disebabkan karena fragmen memiliki densitas yang paling 

tinggi dibandingkan mikroplastik jenis yang lainnya.  Densitas yang tinggi ini 

menyebabkan fragmen mudah untuk tenggelam dan menetap didasar perairan. Jenis 

sedimen kedua lokasi yang berupa tanah lempung juga semakin mempermudah fragmen 

terperangkap pada sedimen. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Watters dalam Dewi et 

al. (2015)  yang mengatakan bahwa sedimen dalam bentuk lunak lebih mudah dalam 

memerangkap debris dibandingkan sedimen yang berbentuk batu maupun kerikil. 

 

3. Mikroplastik jenis Film 

Dibandingkan dengan jenis mikroplastik yang lain, film memiliki densitas yang paling 

rendah (Kingfisher  dalam Dewi et al., 2015). Densitas film yang rendah ini 

menyebabakan film mudah untuk berpindah dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain 

ketika terbawa arus air. Hal inilah yang menyebabkan PSM jenis film tidak termasuk 

pada jenis plastik yang paling banyak ditemukan pada sampel ikan nila hitam maupun 

sampel air, dan sedimen. Pada sedimen PSM  jenis film tidak merupakan jenis plastik 

yang banyak ditemukan karena plastik ini memiliki densitas yang rendah sehingga 

jarang ditemukan di dasar perairan. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan 

desnsitas mikroplastik yang disebabkan oleh pengaruh pembusukan bakteri, alga, 

kerang, maupun organisme lain diperkirakan berperan dalam proses ini (Holmann et al, 

2013).  

 

Pada sampel ikan nila hitam baik itu lokasi 1 ataupun lokasi 2, keberadaan PSM jenis 

film paling banyak ditemukan. Hal ini disebabkan karena densitas film yang rendah 

memudahkan ikan dalam mengkonsumsi plastik film karena mikroplastik film ini 

mengapung di perrmukaan ataupun melayang didalam air.   Pada sampel air lokasi 1, 

film lebih banyak ditemukan dibandingkan sampel air lokasi 2. Hal ini mungkin 

disebabkan karena densitas air payau pada lokasi lokasi 1 lebih tinggi dibanding lokasi 

lokasi 2 sehingga mudah untuk mengapungkan plastik film yang memiliki densitas 

rendah. 
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4. Mikroplastik jenis Monofilamen 

Pada sampel ikan nila hitam, proporsi ditemukannya monofilamen pada sampel plastik 

lokasi 1 maupun lokasi 2 sama. Mikroplastik jenis monofilamen merupakan induk dari 

mikroplastik jenis fiber yang mengalami proses fragmentasi (Dewi et al., 2015). 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa monofilament merupakan 

jenis plastik yang belum sempat terurai sempurna yang berasal dari lepasnya jaring 

nelayan maupun berasal dari benang. Pada sampel sedimen, monofilamen tidak 

ditemukan, sama halnya dengan fiber yang jarang ditemukan pada sedimen bisa jadi hal 

ini disebabkan karena densitas fiber yang rendah walaupun masih lebih  rendah film. 

Pada sampel air, monofilamen ditemukan pada lokasi sampel lokasi 2. Hal ini 

mengindikasikan jika aktivitas nelayan dalam menjaring ikan lebih sering dibandingkan 

dengan sampel lokasi lokasi 1.  

 

Berdasarkan keempat jenis PSM tersebut, warna yang ditemukan juga beragam. Fiber 

yang ditemukan pada ikan nila hitam lokasi 2 memiliki warna merah, hijau, dan 

transparan. Sedangkan pada lokasi 1 tidak ditemukan warna merah. Pada fiber yang 

ditemukan pada sampel sedimen warna yang ditemukan yaitu  hitam dan transparan. 

Sedangkan fiber yang ditemukan di air berwarna hitam, biru, dan transparan. PSM 

fragmen pada ikan nila berwarna hitam dan merah. Sampel fragmen yang ditemukan 

pada  sedimen memiliki warna merah, hitam, biru, dan cokelat  serta pada sampel air 

ditemukan warna merah, hitam, dan putih.  PSM jenis film yang ditemukan memiliki 

warna yang putih transparan baik itu pada sampel ikan nila hitam, air, maupun sedimen. 

Sedangkan pada PSM monofilamen, warna yang ditemukan pada sampel ikan nila 

hitam yakni warna hitam dan transparan sementara pada sampel air warna yang 

ditemukan hanya hitam. Monofilamen sama sekali tidak ditemukan pada sampel 

sedimen yang diuji.   

 

Warna dari tiap-tiap jenis PSM berasal dari warna asli plastik tersebut sebelum 

mengalami proses fragmentasi. Akan tetapi  warna mikroplastik juga dapat ditentukan 

dari faktor-faktor yang lain. Seperti halnya karena pada uji ini menggunakan larutan 

alkali KOH. Menurut Griett et al., (2015) penggunaan KOH ataupun NaOH  akan 

memberikan efek negatif bagi warna plastik karena plastik dapat mengalami proses 
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perubahan warna (discoloration). Selain karena pengaruh KOH, warna mikroplastik 

dapat pula pudar karena terpapar sinar matahari selama proses fragmentasi. Sebagai 

contoh proses pudarnya warna pada PSM dapat dilihat pada sampel ikan nila hitam, 

ditemukan warna hitam kehijauan dan ada yang berwarna putih. Bisa jadi warna awal 

dari PSM tersebut adalah hitam atau warna gelap, akan tetapi seiring dengan adanya 

proses penguraian ataupun karena penambahan KOH selama pengujian warna berubah 

menjadi lebih pucat. Sehingga warna dari mikroplastik dapat digunakan sebagai indeks 

photodegradasi dan sebagai penentu berapa lama mikroplastik tersebut berada di laut 

(Hidalgo-Ruz et al., 2012). Semakin lama plastik tersebut berada di air maka warna 

akan semakin pudar.  

 

Dalam penelitian ini PSM yang telah terlihat di mikroskop kemudian akan diukur. Pada  

sampel ikan nila hitam, PSM jenis fiber bulan pertama memiliki ukuran rata-rata yang 

lebih pendek dibanding sampel pada bulan kedua. Sedangkan PSM jenis fragmen, film, 

dan monofilamen memiliki ukuran rata-rata lebih panjang pada sampel bulan pertama. 

Untuk luas PSM jenis fragmen dan film pada ikan nila hitam, lebih luas sampel bulan 

kedua dibanding bulan pertama. Pada PSM yang terdapat di sedimen, panjang dan luas 

semua jenis mikroplastik yang ditemukan di bulan kedua memiliki ukuran yang lebih 

rendah dibanding bulan pertama. Sedangkan untuk PSM yang ditemukan pada sampel 

air, jenis fiber lebih pendek ukuran panjangnya pada sampel bulan pertama dibanding 

sampel bulan kedua. Sementara itu PSM jenis fragmen dan film memiliki ukuran 

panjang dan luas yang lebih tinggi pada sampel bulan pertama. Ukuran yang berbeda-

beda ini tentu bergantung pada proses fragmentasi yang terjadi. Semakin lama plastik 

tersebut berada di laut maka ukuran plastik akan semakin kecil dan akan semakin 

mudah untuk dikonsumsi oleh ikan amupun hewan laut lain. Adanya radiasi sinar 

ultraviolet dan gaya mekanik yang kuat dari gelombang air laut juga akan 

mempermudah ataupun mempercapat proses fragmentasi (Claessens et al., 2013). 

 

Masing-masing sampel yang diuji dilakukan pengujian menggunakan alat FT-IR. 

Menurut Sankari dalam Sjahfirdi et al. (2015) prinsip kerja dari alat FTIR yaitu dengan 

mengenali gugus fungsi suatu senyawa dari absorbansi inframerah yang dilakukan 

terhadap senyawa tersebut. Adapun pola dari absorbansi yang diserap oleh setiap 
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senyawa berbeda-beda. Perbedaan inilah yang menyebabkan senyawa-senyawa dapat 

dibedakan dan diukur. Dalam menentukan nilai absorbansi diperlukan faktor koreksi 

sebagai kontrol sehingga dapat ditemukan hasil yang akurat. Pada penelitian 

mikroplastik, gugus fungsional dari setiap jenis plastik juga diperlukan, dan harus sudah 

tersimpan dalam data. Hal ini ditujukan agar senyawa yang diukur dapat disesuaikan 

polanya dengan gugus fungsi plastik yang asli (Silviyah et al.,2014).  Sehingga dapat 

diketahui senyawa tersebut termasuk jenis plastik apa berdasar kecocokan gugus fungsi 

pada senyawa tersebut dengan gugus fungsi asli. Ketika dalam data (library) gugus 

fungsi plastik yang tersimpan tidak lengkap sesuai dengan senyawa yang diuji, maka 

hasil yang dihasilkan tidaklah akurat. 

 

Sampel yang diuji FTIR terdiri dari 1 partikel mikroplastik pada tiap sampel ikan nila 

hitam, sedimen, dan air. Hasil dari partikel yang diuji menggunakan FTIR menunjukkan 

bahwa pada ikan nila hitam; sedimen; dan air, mikroplastik yang terdeteksi adalah jenis 

nylon 11. Menurut Belsito et al. (2011) nylon 11 adalah polimer  poliamida dari 11-

aminoundecanoic acid. Jenis nylon ini biasa digunakan sebagai tali tenda, benang, dan 

tali pancing. Nylon 11 ini memiliki densitas spesifik yaitu 1,02-1,09 dengan titik leleh 

183-188
0
C. Dengan nilai titik leleh 183-188

0
C maka dapat dikatakan jika nylon 11 

tahan pada suhu yang cukup tinggi. Selain itu menurut data review dari Zeus Industrial 

properties (2017) dikatakan bahwa nylon 11 memiliki sifat yang unggul karena tahan 

akan abrasi dan sinar UV.  Akan tetapi hasil nylon 11 berada pada peringkat 10 

(sedimen dan air) serta peringkat 11 (ikan nila hitam). Hasil ini tentu tidak dapat 

dikatakan 100% merupakan nylon 11. Faktor yang mempengaruhi dapat disebabkan 

kurang lengkapnya data gugus fungsi dari semua jenis plastik yang tersimpan di data 

(library) FTIR. Ketika data yang tersimpan tidak lengkap maka hasil yang muncul juga 

tidak akan akurat.   

 

Ditemukannya nylon 11 pada sampel ikan nila hitam, sedimen, dan air yang diuji 

menunjukkan bahwa nylon tersebut telah megalami proses penguraian dalam jangka 

waktu yang sangat lama. Sehingga dapat masuk ke dapat terbawa ke aliran air dan dapat 

dikonsumsi oleh ikan, mengendap di sedimen, ataupun mengapung di air akibat 

pergerakan gelombang air. Melihat kondisi lingkungan pengambilan sampel maka hal 
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yang mungkin menjadi penyebab keberadaan nylon 11 yaitu berasal dari tali pancing. 

Daerah pengambilan sampel bulan 1 (lokasi 1) merupakan lokasi pemancingan sehingga 

kemungkinan tali pancing yang putus dan mencemari menjadi sangat mungkin.  

Sedangkan pada sampel bulan kedua (lokasi 2) lokasi pengambilan memang bukanlah 

lokasi pemancingan, akan tetapi disekitar lokasi tersebut banyak orang yang 

menggunakan lokasi tersebut sebagai tempat memancing. Sehingga dapat dipastikan 

jika keberadaan nylon 11 dapat berasal dari lokasi pengambilan,lingkungan sekitar,atau 

bahkan berasal dari air laut yang terbawa ke lokasi.   

4.2. Mekanisme plastik masuk ke tubuh ikan 

Proses mikroplastik dapat masuk kedalam tubuh ikan dapat disebabkan oleh 2 hal yakni 

secara lansung maupun secara tidak langsung. Secara langsung ikan langsung memakan 

mikroplastik yang dikira ikan merupakan makanannya.Secara tidak langsung berarti 

ikan memakan plankton maupun organisme lain sebagai mangsanya yang sebelumnya 

sudah mengkonsumsi mikrolaplastik (Griett et al., 2015). Untuk dapat dikonsumsi oleh 

ikan maupun organisme trofik rendah, sampah berukuran makro ataupun mesoplastik 

tentu mengalami proses penguraian. Menurut Claessens et al. (2013) penyebab 

fragmentasi plastik berukuran makro menjadi mikro disebabkan karena adanya radiasi 

sinar ultraviolet, gaya mekanik dari gelombang air laut, bahan yang bersifat oksidatif 

dari plastik, serta sifat hidrolitik dari air laut.  

 

Secara umum sampah yang ada di laut itu ditemukan dalam keadaan mengapung di 

laut.Akan tetapi sampah dapat ditemukan pula di bagian dasar laut. Mekanisme pasti 

bagaimana sampah tersebut dapat berada di bagian dasar laut belum diketahui secara 

pasti.Peningkatan desnsitas mikroplastik karena pengaruh pembusukan oleh bakteri, 

alga, kerang, maupun organisme lain diperkirakan berperan dalam proses ini (Hollmann 

et al., 2013). Ditambahkan pula oleh Hidalgo-Ruz et al., (2012) bahwa mikroplastik 

yang ditemukan dalam dasar laut sangatlah jarang. Sedangkan makroplastik merupakan 

jenis plastik yang sering ditemukan di dasar laut Ketika plastik sudah berada di dasar 

laut maka plastik tersebut akan menetap untuk selamanya. (Hollman et al., 2013). 

 

Ikan nila merupakan ikan yang biasa mengkonsumsi plankton, lumut, maupun pakan 

yang memang sengaja diberikan oleh para peternak ikan. Mikroplastik memiliki ukuran
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 yang kecil dan memiliki bentuk yang mirip dengan makanan ikan. Seperti pada 

umumnya, ikan akan cenderung mengkonsumsi makanan yang ada di permukaan 

maupun yang melayang di air selagi ikan tersebut berenang. Untuk mikroplastik dengan 

densitas yang rendah tentu akan mengapung araupun akan melayang di air. Dengan 

demikian keseluruhan sampel ikan nila yang teridentifikasi memakan sampah 

mikroplastik dapat dipastikan bahwa mereka memakan plastik yang mengapung  

ataupun melayang di air.  Adanya fragmen yang dikonsumsi oleh ikan nila, walaupun 

fragmen tersebut  memiliki densitas yang tinggi sehingga tenggelam didasar laut hal ini 

dapat disebabkan karena adanya pergerakan air sehingga fragmen akan melayang dan 

akan tenggelam kembali. Ketika fragmen tersebut melayang maka ikan nila akan 

dengan mudah mengkonsumsi fragmen tersebut.  

 

4.3. Keamanan pangan ikan nila yang tercemar mikroplastik  

Kandungan  mikroplastik pada ikan nila dikhawatirkan dapat memberikan efek toksik 

bagi kesehatan konsumen karena didalam mikroplastik terkandung berbagai senyawa 

yang berbahaya. Kekhawatiran ini disebabkan karena ikan nila merupakan ikan yang 

mudah untuk diternakkan dan memiliki harga yang relatif murah sehingga adanya isu 

mikroplastik dapat menyebabkan keresahan. Selain dapat menyerap senyawa 

kontaminan dan sebagai substrat pertumbuhan mikroorganisme, plastik dalam proses 

pembuatannya tentu melibatkan berbagai bahan kimia,dimana masing-masing bahan 

kimia yang digunakan memiliki efek toksisitas. Efek toksisitas dimulai ketika terjadi 

proses pelepasan senyawa kimia (leaching) dari komponen penyusun mikroplastik 

tersebut  ketika  berada di air (Hollman et al., 2013).  

 

Penelitian mengenai bahaya mikroplastik dilakukan oleh Karami et al.,(2016) dengan 

cara mengekspos Phe (Phenanthrene) ke dalam ikan, plastik LDPE ke dalam tubuh 

kerang biru, serta  plastik polystyrene ke kerang pasifik. Sebagaimana diketahui 

mikroplastik mampu menyerap senyawa kontaminan, salah satunya adalah PAH. 

Sehingga digunakan Phe sebagai salah satu senyawa yang diuji dalam penelitian 

tersebut. Phenanthrene (Phe) adalah senyawa dari PAH yang tersebar luas di lokasi 

yang terkontaminasi  dan telah terbukti menyebabkan toksisitas pada ikan.  Adapun 

LC50 dari Phe adalah 150–1410 mg/L.  Hasil uji pada ikan yang diekspos Phe dengan 
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dosis 100µg/L akan menyebabkan kolesterol darah pada ikan akan menurun dan 

mengganggu perilaku ikan sehingga mudah dimangsa predator. 

 

Pada kerang biru, LDPE (2500µg/L) mampu menurunkan stabilitas membran  lisoma. 

Sedangkan pada kerang pasifik, polystyrene menyebabkan pembentukan larva kerang 

menjadi terhambat. Ketika kedua jenis senyawa tersebut dilihat pada organ liver 

manusia yang mengkonsumsi, tidak tampak keberadaan senyawa tersebut dalam liver. 

Hal ini disebabkan ketika plastik LDPE mengalami proses pencernaan dalam tubuh 

manusia, senyawa monomer etilen akan ikut terlepas. Terlepasnya senyawa etilen ini 

disebabkan karena adanya enzim pencernaan,asam, serta bakteri Enterobacter arburiae. 

Pelepasan etilen ini akan menghasilkan pembentukan etilen oksida dan etilen glikol 

yang dapat memberikan efek toksik pada manusia dan hewan. Data dari Direktorat 

Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya menyebutkan jika etilen oksida memiliki 

efek negatif karena mampu bersifat karsinogen, kerusakan mata, dan alergi. Sedangkan 

etilen glikol memberikan efek negatif ketika terhirup karena etilen glikol dapat 

teroksidasi menjadi asam glikolat lalu berubah menjadi asam oksalat. Asam oksalat 

inilah yang memiliki sifat racun karena dapat menyerang sistem saraf pusat, ginjal,dan 

jantung.  

 

Pada hasil pengujian menggunakan FTIR,jenis mikroplastik yang terdeteksi adalah 

nylon 11. Berdasarkan penelitian toksisitas nylon 11 yang dilakukan oleh Belsito et al. 

(2011) dengan menggunakan hewan uji tikus dan kelinci menunjukkan  bahwa tidak ada 

efek toksik dari nylon 11. Sehingga dapat dikatakan ketika nylon 11 ini masuk ke dalam 

organ pencernaan manusia maka tidak ada efek negatif yang ditimbulkan.  

 

Beradasarkan berbagai hasil penelitian diatas, maka diperlukan lebih lanjut mengenai 

efek toksik dari setiap jenis mikroplastik perlu. Sehingga dapat diketahui seberapa besar 

bahaya yang ditimbulkan. Ketika bahaya mikroplastik bagi kesehatan manusia sudah 

terdeteksi secara jelas maka diperlukan regulasi yang mengatur batas cemaran 

mikroplastik karena hal ini akan berkaitan dengan keamanan pangan. Pengertian 

mengenai keamanan pangan menurut  Undang-undang No.18 tahun 2012 tentang 

Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari 

http://www.wikiwand.com/id/Asam_oksalat
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kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, 

merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Melihat bahaya dari mikroplastik 

sebagai substrat pertumbuhan bakteri patogen (biologis) serta kemampuannya dalam 

menyerap senyawa kontaminan (kimia) maka tentu hal ini kan berpengaruh pada 

keamanan pangan. Ditambahkan pula bahwa dalam pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia nomor 28 tahun 2004, cara penanganan yang memperhatikan aspek 

keamanan pangan dapat dilakukan dengan cara mengendalikan kesehatan hewan dan 

tanaman agar tidak mengancam keamanan pangan atau tidak berpengaruh negatif 

terhadap pangan segar. Dalam hal ini pengelolaan sampah baik mikroplastik menjadi 

kunci mengendalikan kesehatan ikan maupun organisme akuatik lain agar tidak 

tercemar oleh sampah mikroplastik. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




