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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Penggunaan plastik pada zaman ini tidak dapat dihindari karena perannya yang penting 

dalam berbagai aspek kehidupan terutama pengemasan. Produksi plastik dunia selalu 

meningkat sepanjang tahun dan mencapai 322 juta ton pada tahun 2015 (Plastics 

Europe, 2016). Masalah timbul saat plastik telah berakhir sebagai limbah. Sifatnya yang 

persisten membuat plastik tidak mudah hilang secara langsung di lingkungan. 

Kebanyakan plastik akan berakhir di laut dan menjadi sumber pencemar utama dengan 

jumlah sebesar 60-80% dari jumlah limbah di laut (Moore, 2008).   

Limbah plastik diklasifikasikan menjadi makroplastik, mesoplastik dan mikroplastik 

(Fendall & Sewell, 2009). Keberadaan mikroplastik di laut menjadi salah satu fokus 

dalam masalah pencemaran laut karena keberadaannya susah untuk dikontrol. Menurut 

Hann (2016) mikroplastik yang masuk ke dalam laut sebesar 68.500-275.000 ton per 

tahun. Indonesia menempati urutan ke 2 dari 20 negara di di dunia yang masih belum 

melakukan pengolahan limbah dengan baik sehingga kemungkinan masuknya limbah 

mikroplastik ke laut menjadi semakin tinggi. Limbah plastik yang masuk ke laut 

Indonesia diperkirakan mencapai 0,48-1,29 Juta Metrik Ton/tahun (Jambeck et al., 

2015).  

Keberadaan mikroplastik dalam jumlah besar di laut menjadi salah masalah lingkungan 

dan juga pangan terutama bahan pangan yang berasal dari laut. Dari segi lingkungan, 

keberadaan mikroplastik yang mencemari sedimen dan air di laut dapat mengganggu 

ekosistem laut dan juga bermasalah dari segi estetika serta membahayakan karena 

berpotensi termakan oleh hewan laut dalam ekosistem tersebut. Masalah yang timbul 

dari segi keamanan pangan adalah masuknya mikroplastik melalui sistem pencernaan ke 

dalam tubuh hewan laut yang menjadi makanan manusia. Masuknya mikroplastik ke 

dalam tubuh hewan laut dapat menghasilkan beberapa konsekuensi salah satunya adalah 

karena ukurannya yang kecil dan luas permukaan yang besar, mikroplastik dapat 

menjadi pembawa kontaminan berbahaya baik yang bersifat organik maupun inorganik 

(EFSA Contam Panel, 2016).  
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Mikroplastik pertama kali diidentifikasi keberadaanya pada sekitar tahun 1970 

(Carpenter et al., 1972 dalam Dehaut et al., 2016). Keberadaan mikroplastik telah 

ditemukan dalam air laut, sedimen dan bahkan dalam seafood seperti ikan, udang, dan 

kerang. Penemuan mikroplastik dalam seafood menjadikannya sebagai salah satu 

kontaminan yang bersifat baru (novel food contaminant). Penemuannya dalam tubuh 

ikan yang diperjualbelikan di Makassar, Indonesia (Rochman et al., 2015) dapat 

menjadi ancaman bagi keamanan pangan dalam negeri. Apalagi Indonesia dikenal 

sebagai salah satu negara maritim yang memiliki potensi besar dalam sektor perikanan 

dimana pada triwulan akhir tahun 2015 total produksi hasil laut Indonesia mencapai 

14,79 juta ton (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2015).  

Salah satu komoditas penting yang terancam bahaya kontaminasi adalah udang putih. 

Udang putih atau Penaus merguiensis menempati tempat ke dua sebagai udang yang 

paling sering ditangkap di Pantai Utara Jawa dan telah mencapai angka pemanfaatan 

penuh sebesar 53.629 ton (Suman et al, 2014). Dengan jumlah produksi yang tinggi 

maka keamanan pangan dari Udang Putih ini perlu untuk diawasi.  

Tidak cukupnya penelitian mengenai keberadaan mikroplastik pada udang putih yang 

ditangkap di Pantai Utara Jawa mendororong perlunya dilakukan penelitian ini. Proses 

ini akan menjadi tahapan awal dalam mengungkap seberapa besar bahaya yang 

ditimbulkan mikroplastik sebagai kontaminan baru dalam bahan pangan. Penelitian 

dilakukan dengan sampel air, sedimen dan udang putih yang diambil dari kawasan 

tambak Tapak, Semarang.  

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Plastik  

Plastik adalah polimer yang tersusun dari monomer-monomer yang dibuat secara 

sintesis melalui proses polimerasi atau poliadisi. Monomer-monomer dari plastik terbuat 

dari petroleum yang telah mengalami pemurnian pada tingkat-tingkat tertentu. Seperti 

monomer ethylene akan membentuk plastik jenis polyethylene (PE) dan contoh lain 

adalah monomer propylene membentuk plastik jenis Polypropylene (PP) (Klein, 2011). 

Selain monomer-monomernya, plastik juga mengandung berbagai zat additives yang 

terdispersi di antara monomer untuk memodifikasi sifat dari produk akhir yang ingin 
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dihasilkan. Beberapa jenis zat additives yang sering digunakan adalah plasticizer, 

pelumas, pewarna, dll  (Murphy, 2001). 

Produksi plastik di dunia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2005 produksi 

plastik mencapai 230 juta ton, meningkat menjadi 257 juta ton pada tahun 2007 hingga 

mencapai 322 juta ton pada tahun 2016 (Plastics Europe, 2016). China merupakan 

produsen plastik terbesar di dunia sebesar 27,8% diikuti NAFTA (North American Free 

Trade Agreement) dan Eropa sebesar 18,5%.  Plastik mengambil peran penting dalam 

berbagai bidang seperti pengemasan, bangunan dan konstruksi, otomotif, peralatan 

elektronik, dan pertanian. 3 kelompok plastik terbesar yang sangat diminati 

penggunaannya adalah Polypropylene (PP), Polyethylene High Density (HDPE) dan 

Polyvinylchloride (PVC). Dalam industri pangan jenis PP, LDPE, dan LLDPE banyak 

digunakan sebagai pengemas makanan (Plastics Europe, 2016). Berbagai jenis 

komponen  plastik dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1.Jenis-Jenis Plastik dan Tingkat Kebutuhannya di Eropa pada Tahun 2015 

Jenis Plastik Tingkat Kebutuhan di Eropa (%) 

High Density Polyethylene (HDPE) dan 

Medium Density Polyethylene (MDPE) 
12,1 

Low Density Polyethylene (LDPE) dan 

LLDPE 
17,3 

Polypropylene (PP) 19,1 

Polyethylene Terephtalate (PET) 7,1 

Polystyrene dan Expanded Polystyrene 

(PS E) 
6,9 

Polyvinil Chloride (PVC) 10,1 

Polyurethane (PUR) 7,5 

Lain-lain 19,9 

Sumber : Plastic Europe (2016) 

1.2.2. Pencemaran Plastik di Laut dan Dampaknya 

Sebagian besar limbah plastik akan berakhir di laut dan persentasenya adalah yang 

terbesar sekitar 60-80% (Moore, 2008) dibandingkan dengan kaca, besi, gelas dan 

kertas (OSPAR, 2007). Pada tahun 2013, diperkirakan tingkat konsumsi plastik di 

Indonesia mencapai 1,9 juta ton per tahun (Kementrian Perindustrian dan Perdagangan, 

2013). Jambeck et al. (2015) melaporkan bahwa pada tahun 2010 di Indonesia sampah 

dan limbah yang dihasilkan sebesar 0,52 kg per orang per hari dan 11% nya adalah 

plastik. Limbah yang tidak diolah dengan baik dan yang menjadi sampah sebesar 83%. 



4 

 

 

Limbah plastik yang masuk ke laut di Indonesia diperkirakan mencapai 0,48-1,29 Juta 

Metrik Ton/tahun. Data ini dihitung dengan memperkirakan jumlah penduduk di daerah 

pesisir di Indonesia sebanyak 187,2 juta jiwa.  

Plastik yang menjadi limbah di lautan memiliki dampak yang merugikan bagi 

lingkungan laut. Pada ukuran yang makro, plastik masih dapat termakan oleh hewan 

laut. Gall & Thompson (2015) mendata bahwa terdapat 292 laporan mengenai kasus 

ingesti dan terbelitnya plastik ke dalam tubuh hewan laut. Terbelitnya plastik dalam 

saluran pencernaan menyebabkan hewan laut tercekik, tenggelam, mengalami luka pada 

organ internal dan tidak mampu  memakan makanan lain. Jika tercerna ke dalam tubuh 

hewan, maka dapat menyebabkan akumulasi pada insang yang dapat menyebabkan 

kematian akibat kapasitas makan dari hewan menurun. Namun efek lain dari hal ini 

masih belum dapat dijelaskan (Gall & Thompson, 2015). 

1.2.3. Mikroplastik  

Limbah  plastik yang berakhir di laut, memiliki berbagai ukuran dan diklasifikasikan 

menjadi makroplastik, mesoplastik dan mikroplastik (Fendall & Sewell, 2009). 

Berbagai ukuran ini disebabkan karena baik di laut maupun di darat, limbah plastik akan 

mengalami fragmentasi dan pengecilan ukuran akibat terkena sinar UV dalam waktu 

lama dan juga mengalami goncangan fisik oleh keadaan alam (EFSA Contam Panel, 

2016). Mikroplastik merupakan plastik yang memiliki ukuran kurang dari 0,1-5.000 

mikrometer (Arthur et al., 2009). Ada 2 jenis mikroplastik yakni mikroplastik primer 

dan mikroplastik sekunder. Mikroplastik primer merupakan plastik yang memang 

diproduksi dalam ukuran kecil seperti yang berada pada produk kosmetik berupa scrub 

sedangkan mikroplastik sekunder adalah mikroplastik yang berasal dari fragmentasi dan 

pengecilan ukuran plastik (EFSA Contam Panel, 2016).   

Menurut GESAMP (2010) ada 4 hal yang dapat membawa mikroplastik sampai ke laut. 

Pertama, pengecilan ukuran plastik di laut sendiri akibat sinar UV, tekanan fisik dari air 

laut, dan akibat aktifitas dari makhluk hidup di laut. Kedua, mikroplastik langsung 

sampai ke laut melalui limbah rumah tangga dan aliran air yang telah tercemar dengan 

mikroplastik yang berasal dari produk-produk kebersihan dan kecantikan yang memiliki 

scrub sebagai salah satu penyusunnya. Ketiga, mikroplastik yang secara tidak sengaja 

hilang dalam proses pengolahannya (plastik dalam bentuk pellet atau bubuk), dalam 



5 

 

 

proses transportasi di laut atau air permukaan. Terakhir, mikroplastik juga dapat 

bersumber dari hasil pengolahan limbah yang dibuang ke lingkungan seperti lumpur 

sisa pengolahan.  

Mikroplastik pertama kali diidentifikasi keberadaanya pada sekitar tahun 1970 

(Carpenter et al., 1972 dalam Dehaut et al., 2016). Keberadaan mikroplastik di lautan 

telah didokumentasikan oleh beberapa peneliti dengan mencari keberadaan mikroplastik 

pada sedimen dibeberapa daerah perairan. Ng & Obbard (2006) menemukan 

mikroplastik sebesar rata-rata 1,282 partikel/kg pasir dengan ukuran lebih dari 1,6 

mikrometer di Singapura. Mikroplastik pada sedimen juga ditemukan di China (Qiu et 

al., 2015) dan Korea Selatan (Lee et al., 2013). 

Di Indonesia, terutama sebelah barat daya dari perairan laut Sumatra keberadaan 

mikroplastik dilaporkan oleh Cordova & Wahyudi (2016). Hasil menunjukkan 

mikroplastik ditemukan pada 8 daerah dari 10 tempat pengambilan sampel sedimen. 

Mikroplastik lebih banyak ditemukan pada daerah dengan kedalaman kurang dari 500 

m. Mikroplastik ini diduga berasal dari aktivitas masyarakat disekitar pesisir pantai 

barat Sumatra. Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa daerah pengambilan 9 dan 10 juga 

terkontaminasi mikroplastik sebanyak 6 partikel per 100 cm
3 

sedimen dan mikroplastik 

ini diduga berasal dari daerah pesisir pantai timur Sumatra. Dari hasil ini disimpulkan 

bahwa semakin dekat daerah pengambilan sampel dengan area aktifitas manusia maka 

cemaran mikroplastik akan semakin tinggi. Pada daerah pengambilan di Selat Sunda, 14 

partikel mikroplastik ditemukan 100 cm
3
 sedimen yang diambil pada kedalaman 88,5 

m. Selat Sunda merupakan salah satu daerah dengan tingkat transportasi laut yang 

tinggi. Hal ini juga menunjukkan daerah yang dekat dengan pelabuhan atau transportasi 

laut memiliki tingkat pencemaran mikroplastik yang tinggi.  
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Tabel 2.Pencemaran Mikroplastik di Perairan Laut Barat Daya Sumatra  

Daerah 

Pengambilan 
Kedalaman (m) 

Jumlah partikel mikroplastik/100cm
3
 

sedimen 

1 88,5 14 

2 1.962,8 4 

3 575,6 3 

4 2.182 1 

5 1.007,6 3 

6 503,2 4 

7 1.732 0 

8 719,2 0 

9 66,8 6 

10 970,4 6 

Sumber : Cordova & Wahyudi (2016) 

1.2.4. Kontaminasi Mikroplastik pada Hewan Laut 

Pada tubuh hewan laut, keberadaan mikroplastik telah diidentifikasi oleh beberapa 

peneliti. Boerger et al. (2010) mendeteksi mikroplastik dalam saluran pencernaan ikan 

jenis mesopelagik dan epipelagik di lautan Pasifik Utara dan rata-rata ditemukan 2,1 

partikel dalam setiap tubuh ikan. Rochman et al. (2015) juga menemukan keberadaan 

mikroplastik pada ikan yang dijual di pasar di California (USA) dan Makassar 

(Indonesia).  

Di Indonesia, Rohman et al. (2015) menemukan mikroplastik pada ikan kembung , ikan 

layang, ikan herring, ikan dari jenis Carangidae dan juga ikan baronang. Mikroplastik 

dalam jumlah terbesar ditemukan dalam ikan dari keluarga Carangidae dengan rata-rata 

jumlah mikroplastik sebesar 5,9 ± 5,1 partikel per ikan. Mikroplastik yang ditemukan 

dalam saluran pencernaan ikan ini memiliki bentuk fragmen, film, styrofoam, dan 

monofilament.  

Pada udang keberadaan mikroplastik telah didokumentasikan oleh Devriese et al. 

(2015). Sebanyak 63% dari udang yang dianalisa mengandung mikroplastik yang 

didominasi oleh serat sintetik. Kandungan mikroplastik dalam udang yang dianalisa 

sebesar 1,23 ± 0,99 mikroplastik per udang.  

Udang adalah salah satu hewan laut yang memiliki siklus hidup kompleks dan dapat 

ditemukan hampir diseluruh bagian lautan mulai dari muara, laut dalam dan juga laut 

terbuka (Gillett, 2008). Udang Putih ditemukan disekitar garis pantai pada kedalaman 
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sekitar 50 meter pada dasar yang berpasir dan berlumpur dan  menyukai air yang keruh. 

Ukuran udang putih berkisar 20 cm pada udang jantan dan 24 cm pada udang betina. 

Udang putih memiliki warna kuning jernih. Gambar bagian tubuh dan kenampakan 

udang putih dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

(a)    (b) 

Gambar 1. (a) Bagian Tubuh Udang Putih (b) Gambar Udang Putih 

(sumber : Gillett, 2008 dan wwf.or.id) 

 

Taksonomi dari Udang Putih adalah sebagai berikut : 

Filum   : Arthropoda  

Kelas   : Crustacea  

Sub Kelas  : Malacostraca  

Super Ordo  : Eucarida  

Ordo   : Decapoda  

Famili   : Penaeidea 

Genus   : Penaeus  

Spesies  : Penaeus merguiensis  

(Mudjiman, 1983). 

Pada umumnya, udang adalah hewan omnivora dimana udang akan memakan semua 

material baik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan yang tersedia disekitarnya. 

Udang dapat memakan baik phytoplankton (diatom) dan detritus maupun zooplankton. 

Komposisi makanan dari udang tergantung dari habitat tempat hidupnya dan musim 

(Gillett, 2008).  
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Pada tahun 2005, Indonesia diketahui sebagai produsen udang ke 3 terbanyak bersama 

China dan India. Data pada awal tahun 2000 an juga menyampaikan bahwa tingkat 

konsumsi udang di Indonesia sekitar 0,5 kg/orang/hari (Gillett, 2008). Udang yang 

paling banyak ditangkap di Indonesia adalah Udang Jerbung (Penaus merguiensis, P. 

indicus, P.chinensis), Udang Windu (Penaus monodon, P. semiulcatus, P.latisulcatus), 

Udang Api-Api (Metapenaus monoceros, M.ensis, M.elegans), Udang Krosok 

(Parapenaeopsis sculptilis, P.stylifera) dan Pink Shrimp (Solenocera subnuda, 

Solenocera spp) (Gillett, 2008).  

Pada kasus mikroplastik yang masuk ke saluran pencernaan udang, risiko yang mungkin 

muncul lebih mengarah pada kemampuan mikroplastik untuk menjadi perantara bagi 

bahan-bahan kimia berbahaya untuk masuk ke dalam tubuh organisme laut (Gall & 

Thompson, 2015). Dengan ukurannya yang kecil mikroplastik memiliki luas permukaan 

yang besar sehingga mempunyai kapasitas yang tinggi untuk mengakumulasi 

kontaminan. Mikroplastik dapat menjadi pembawa kontaminan berbahaya baik yang 

bersifat organik maupun inorganik. Kontaminan organik yang berada di laut seperti 

PCBs, PAHs dan pestisida sedangkan komponen inorganik seperti logam berat dapat 

terakumulasi dalam mikroplastik (EFSA Contam Panel, 2016). Plastik dilaporkan dapat 

mengakumulasi kontaminan di dalamnya hingga bilangan 10
6
 (Mato & Isobe, 2001). 

Selain itu komponen kimia non polimer dalam plastik seperti phthalates, alkylphenol, 

dan biosphenol A yang berada dalam plastik dapat menjadi sumber kontaminasi 

(Hollman et al., 2013). 

1.2.5. Analisa Mikroplastik  

Keberadaan mikroplastik dalam tubuh hewan laut telah didokumentasikan oleh 

beberapa peneliti, namun secara resmi mikroplastik belum termasuk sebagai 

kontaminan dalam makanan (EFSA Contam Panel, 2016). Penggunaan metode digesti 

dan ekstraksi serta satuan perhitungan yang berbeda dalam analisa mikroplastik 

menyebabkan kesulitan dalam membandingkan jumlah mikroplastik antar penelitian 

yang telah dilakukan. Dehaut et al. (2016) membandingkan beberapa protokol dalam 

proses ekstrasi dan digesti untuk mengetahui metode yang paling sesuai untuk 

menganalisa mikroplastik dalam tubuh hewan laut. Beberapa prosedur dianalisa 

berdasarkan 3 faktor yakni ketahanan plastik terhadap larutan yang digunakan, 
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kemampuan digesti komponen organik oleh larutan dan biaya serta waktu yang 

dibutuhkan untuk analisa. Hasil menunjukkan bahwa digesti dengan larutan KOH 10% 

dengan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 60  memiliki hasil yang terbaik dalam 

menganalisa keberadaan mikroplastik dalam tubuh hewan laut dibandingkan dengan 5 

metode lain yang digunakan.  

Uji keberadaan mikroplastik dalam udang oleh Devriese et al. (2015) dilakukan dengan 

menggunakan metode ekstrasi lain yakni destruksi menggunakan asam nitrat dan asam 

perklorat dengan perbandingan 4:1 dan dibiarkan dalam suhu ruang selama 24 jam 

dalam ruang asam. Kemudian dilanjutkan dengan pemanasan selama 10 menit dan 

dilarutkan dalam 500 ml air ultrapure serta dipanaskan kembali hingga jaringan hewan 

benar-benar terdigesti. Namun, menurut Dehaut et al. (2016) penggunaan asam nitrat 

tidak dianjurkan karena akan menyebabkan kerusakan pada plastik yang ingin dianalisa.  

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan, jumlah, jenis serta 

ukuran mikroplastik dalam udang putih, air dan sedimen yang diambil dari tambak 

kawasan Tapak Semarang.  




