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4. PEMBAHASAN  

4.1. Penentuan Metode Digesti Sampel Udang 

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk menentukan metode yang sesuai dalam analisa 

keberadaan mikroplastik pada tubuh udang. Hal ini dikarenakan mikroplastik belum 

secara resmi termasuk sebagai kontaminan dalam makanan sehingga belum ada metode 

analisa resmi yang ditetapkan (EFSA Contam Panel, 2016). Banyak penelitian yang 

telah dilakukan diberbagai daerah namun menggunakan metode digesti dan ekstraksi 

yang berbeda serta satuan perhitungan mikroplastik yang berbeda, sehingga masih sulit 

dilakukan perbandingan jumlah mikroplastik antar penelitian yang telah dilakukan. 

Beberapa jurnal berusaha membahas mengenai efektifitas berbagai metode terhadap 

keberhasilan recovery mikroplastik dan menurut Dehaut et al. (2016) metode yang 

terbaik adalah digesti dengan larutan KOH 10% dengan diinkubasi selama 24 jam pada 

suhu 60  milik Rochman et al. (2015).  

Metode milik Rochman et al. (2015) dipilih menjadi metode terbaik oleh Dehaut et al. 

(2016) karena metode ini memenuhi 3 persyaratan yang diperlukan sebagai metode 

desktruksi yang baik dibandingkan 5 protokol lain yang diajukan. Persyaratan tersebut 

adalah kemampuannya dalam mendestruksi bahan organik sampel yang digunakan, 

ketahanan plastik terhadap bahan pendestruksi sampel dan terakhir adalah biaya serta 

waktu yang dibutuhkan dalam analisa (Dehaut et al., 2016). Berdasarkan 3 hal ini 

metode Rochman et al. (2015) menjadi pilihan terbaik sebagai metode analisa. 

Uji pendahuluan yang dilakukan dalam penelitian ini membandingkan metode terbaik 

menurut Dehaut et al. (2016) dengan metode milik Avio et al. (2015) yang belum 

termasuk salah satu metode yang dibahas oleh Dehaut et al. (2016). Berdasarkan hasil 

uji pendahuluan ditemukan bahwa pada metode milik Rochman et al. (2015) dari 5 

udang yang dianalisa, 3 udang positif mengandung Particle Suspected Microplastic 

(PSM) yang muncul dalam bentuk fiber, fragmen dan film sedangkan pada metode 

milik Avio et al. (2015) dari 3 udang yang dianalisa ditemukan 1 udang positif 

mengandung PSM yang memiliki bentuk fiber berwarna hitam. Berdasarkan hasil ini 

ditemukan bahwa dengan menggunakan metode milik Rochman et al. (2015) PSM yang 

ditemukan lebih banyak dan beragam jika dibandingkan dengan hasil pengamatan jika 
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menggunakan metode milik Avio et al. (2015). Namun hal ini tidak dapat dijadikan 

bukti yang pasti karena keberadaan mikroplastik pada berbagai sampel dapat berbeda-

beda.  

Selain berdasarkan jumlah mikroplastik yang ditemukan pemilihan metode juga 

didasarkan pada kemudahan saat pengamatan dibawah mikroskop dan uji selanjutnya. 

Berdasarkan pengalaman, saat pengamatan dibawah mikroskop hasil analisa berupa 

kertas saring yang menggunakan metode Avio et al. (2015) lebih sulit untuk diamati 

dibandingkan dengan hasil analisa berupa kertas saring yang menggunakan metode 

milik Rochman et al. (2015). Hal ini disebabkan karena pada kertas saring yang 

menggunakan metode Avio et al. (2015) masih ditemukan banyak residu sisa bahan 

organik dari udang. Keberadaan residu yang banyak ini menyebabkan PSM yang dapat 

teramati hanyalah bentuk fiber saja, jenis lainnya sulit dipastikan karena menyerupai 

residu bahan organik tersebut. Hal ini didukung oleh Qiu et al. (2016) bahwa salah satu 

kriteria dalam penentuan apakah yang terlihat dibawah mikroskop merupakan 

mikroplastik atau bukan adalah dengan memastikan bahwa disekitarnya tidak terdapat 

struktur organik yang dapat mengganggu pengamatan.  

Selain itu dalam proses analisa ditemukan bahwa terdapat sisa H2O2 yang digunakan 

yang menyebabkan kesulitan dalam penanganan. Walaupun telah melalui proses 

pengeringan selama 24 jam di dalam oven bersuhu 60
0
C namun tidak semua H2O2 dapat 

teruapkan. Hal ini mengakibatkan kesulitan saat akan melakukan pengamatan dibawah 

mikroskop. Menurut Material Safety Data Sheet milik Sigma Aldrich (2011) H2O2 

memiliki sifat yang berbahaya jika terhirup dan berbahaya jika terkena kulit.  

4.2. Penentuan Objek sebagai PSM 

Selain tahap desktruksi sampel, langkah utama dalam analisa mikroplastik pada sampel 

udang putih ini adalah tahap pengamatan dibawah mikroskop. Keputusan saat 

menentukan apakah objek yang ditemui dibawah mikroskop adalah mikroplastik atau 

bukan diambil dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu seperti tidak terdapat 

struktur organik disekitar mikroplastik, warna mikroplastik harus jernih dan 

homogen,dan jika terdapat partikel yang transparan maka harus dilihat pada mikroskop 

dengan magnifikasi yang lebih tinggi (Qiu et al., 2016). Selain itu juga dilakukan 

perbandingan antara objek yang ditemui peneliti dengan gambar objek yang telah 
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terbukti sebagai mikroplastik pada berbagai jurnal yang digunakan. Seperti yang telah 

ditampilkan dalam hasil pengamatan, gambar objek yang ditemui pada Udang, Sedimen 

dan Air hampir sama dengan plastik jenis polyamida dan plastik polyester pada ikan 

dalam penelitian milik Lusher et al. (2013), mikroplastik yang ditemukan dalam tubuh 

ikan dalam penelitian Avio et al. (2015), mikroplastik pada Mytilus edulis dan 

Crassostrea gigas dalam penelitian Van Cauwenberghe & Janssen (2014) dan 

mikroplastik yang ditemukan dalam penelitian di Teluk Fransisco oleh San Fransisco 

Estuary Institute (2015). 

4.3. Penemuan Particle Suspected Microplastic (PSM) dan Keadaan Lokasi 

Pengambilan Sampel  

Berdasarkan hasil penelitian keberadaan PSM pada air, sedimen dan udang putih 

ditemukan bahwa PSM ditemukan pada semua sampel air, 90% sampel sedimen dan 

95% sampel udang putih. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan tambak daerah Tapak 

Semarang telah tercemar oleh mikroplastik. Hasil ini tidak mengejutkan karena 

berdasarkan data Jambeck et al. (2015) Indonesia menempati urutan ke 2 negara dengan 

tingkat pencemaran plastik tinggi. Menurut Jambeck et al. (2015) limbah plastik yang 

masuk ke laut Indonesia diperkirakan mencapai 0,48-1,29 Juta Metrik Ton/tahun. Lebih 

khusus lagi, Harian Kompas Jumat 9 Juni 2017 juga membahas mengenai pencemaran 

sampah plastik di Laut Jawa dimana penelitian oleh Primadona et al. (2017) di Pulau 

Biawak menemukan bahwa volume sampah plastik yang ditemukan sebanyak 68 kg 

pada 655 m garis pantai.  

Lokasi dalam penelitian ini adalah tambak bandeng dan udang yang berada di Dukuh 

Tapak, Kelurahan Tugurejo, Kota Semarang. Pencemaran plastik dan mikroplastik di 

daerah ini kemungkinan bersumber dari limbah rumah tangga milik penduduk pesisir 

yang bertempat tinggal di Dukuh Tapak, Kelurahan Tugurejo. Menurut Badan Pusat 

Statistik (2014) limbah rumah tangga menduduki posisi pertama sebagai sumber limbah 

terbesar di Kota Semarang. Selain itu di Jawa Tengah sendiri, plastik dengan persentase 

20,62% menempati urutan ke dua jenis sampah yang dihasilkan setelah sampah organik 

(Badan Pusat Statistik, 2014).  

Pengamatan yang dilakukan peneliti pada tambak tempat pengambilan sampel 

menunjukkan bahwa pencemaran sampah plastik cukup tinggi. Adanya tumpukan 
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sampah yang cukup banyak disekitar daerah tambak dan juga terikutnya sampah plastik 

bersama udang didalam alat perangkap untuk menangkap udang menjadi bukti dari 

pernyataan ini.  

Selain dari limbah rumah tangga, limbah perindustrian juga dapat menjadi sumber 

pencemaran mikroplastik. Tambak yang berada diwilayah Tapak merupakan muara dari 

sungai tapak (Kariada & Irsadi, 2014). Sungai Tapak ini menjadi lokasi pembuangan 

limbah industri-industri yang berada disekitarnya. Menurut Badan Lingkungan Hidup 

ada sekitar 14 industri yang berlokasi di daerah Tapak yakni industri pengepakan ikan, 

industri sabun, industri meubel, industri makanan, industri perlengkapan rumah tangga, 

dll (Kariada & Irsadi, 2014). Mikroplastik dapat mencemari lingkungan karena menurut 

GESAMP (2015) pengolahan limbah belum dapat secara menyeluruh menghilangkan 

mikroplastik pada limbah yang dibuang.  

4.4. Cemaran Particle Suspected Microplastic (PSM) pada Air, Sedimen dan 

Udang Putih 

Rata-rata kontaminasi PSM dalam sampel air pada penelitian ini adalah sebesar 6,5 ± 

2,97 PSM/L. Hasil ini lebih tinggi jika dibandingkan penelitian Chae et al. (2015) 

dimana keberadaan mikroplastik di pesisir Incheon Korea Selatan sebesar 0,15 ± 0,09 

partikel/liter (dikonversikan dari satuan partikel mikroplastik/m
3
). Kontaminasi PSM 

pada sampel air juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan penelitian oleh Ng & 

Obbard (2006) di Singapura yakni sebesar 0,4 partikel/L.  

Rata-rata kontaminasi PSM dalam sampel sedimen adalah sebesar 68 ± 38,5 PSM per 

kg berat kering. Hasil ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan mikroplastik yang 

ditemukan oleh Nor dan Obbard (2014) di pesisir daerah mangrove Singapura yakni 

sebesar 36,8 ± 23,6 partikel mikroplastik/kg berat kering. Namun lebih rendah 

dibandingkan dengan yang ditemukan di daerah pesisir China oleh Qiu et al. (2015) 

yang berjumlah 435,7 partikel/50 gram berat kering (jumlah tertinggi yang ditemukan). 

Dibandingkan dengan penelitian lain di Indonesia yakni di Perairan Laut Barat Daya 

Sumatra oleh Cordova & Wahyudi (2016) juga lebih rendah yakni ditemukan 224 

partikel/kg berat kering (konversi dilakukan dari satuan partikel/cm
3
 dengan 

menggunakan data jumlah tertinggi yang ditemukan).  
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Perbedaan jumlah antar daerah dipengaruhi oleh tingkat pencemaran plastik di daerah 

tersebut. Negara-negara yang digunakan sebagai pembanding yakni Korea Selatan dan 

Singapura berada diluar rangking 20 besar negara dengan tingkat pencemaran plastik di 

laut tertinggi oleh Jambeck et al. (2015) jika dibandingkan dengan Indonesia yang 

menempati  urutan ke 2. Namun dibandingkan dengan China yang menempati urutan 

pertama jumlah mikroplastik yang ditemukan lebih rendah.  

Penemuan PSM dalam tubuh udang putih yang dianalisa menunjukkan bahwa udang 

putih mampu mencerna mikroplastik yang terdapat disekitarnya. Penelitian keberadaan 

mikroplastik pada udang oleh Devriese et al. (2015) juga telah menunjukkan bahwa 

sebanyak 63% udang coklat yang dianalisa mengandung mikroplastik yang didominasi 

oleh serat sintetik. Hal ini menunjukkan kesamaan dalam hal jenis mikroplastik yang 

paling sering diingesti oleh udang pada sampel bulan April 2017 yakni yang berbentuk 

fiber.  

Rata-rata kontaminasi PSM dalam udang putih adalah sebesar 4,66 ± 3,95 PSM per 

udang. Angka ini menunjukkan PSM lebih banyak dibandingkan kandungan 

mikroplastik dalam udang yang dianalisa dalam penelitian Devriese et al. (2015) yakni 

sebesar 1,23 ± 0,99 mikroplastik per udang. Perbedaan jumlah ini dapat disebabkan 

karena jumlah ingesti plastik yang memang berbeda pada tiap udang karena perbedaan 

tingkat pencemaran pada lokasi hidup masing-masing udang dan juga disebabkan oleh 

perbedaan proses digesti udang yang berbeda. Penelitian oleh Devriese et al. (2015) 

dilakukan di bagian selatan perairan Utara Belgia, Prancis dan Belanda dimana menurut 

Jambeck et al. (2015) tingkat pencemaran plastik di laut pada negara-negara ini jauh 

dibawah Indonesia yang menempati urutan ke 2.  

Selain itu perbedaan proses digesti juga turut berpengaruh, dimana Devriese et al. 

(2015) melakukan proses digesti menggunakan asam nitrat dan asam perklorat selama 

24 jam yang kemudian dilanjutkan dengan pengenceran dan pemanasan hingga seluruh 

komponen organik larut. Namun penggunaan metode ini dapat mengakibatkan 

mikroplastik yang kemungkinan berada dalam udang dapat tidak terdeteksi. Hal ini 

dijelaskan oleh Dehaut et al. (2016) yang menyatakan bahwa penggunaan asam nitrat 

tidak dianjurkan karena akan menyebabkan kerusakan pada plastik yang ingin dianalisa.  
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Keberadaan mikroplastik pada udang menunjukkan kemampuan udang mendigesti 

mikroplastik. Menurut Gillett (2008) 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. Berdasarkan hal ini, ingesti mikroplastik pada 

udang dapat terjadi secara langsung dimana udang sendiri yang memakan mikroplastik 

atau secara tidak langsung dimana udang mengkonsumsi zooplankton yang telah 

terkontaminasi mikroplastik. Konsumsi mikroplastik oleh zooplankton telah dibuktikan 

oleh Setälä et al. (2014) dimana beberapa jenis zooplankton terpapar mikroplastik 

setelah dilakukan proses pemaparan dengan mikroplastik yang diberi fluroscensce.  

4.5. Bentuk Particle Suspected Microplastic (PSM) pada Air, Sedimen dan 

Udang Putih 

Berdasarkan bentuknya, PSM yang ditemukan dikelompokkan menjadi fiber, fragmen 

dan film. Menurut UNEP (2016) mikroplastik jenis fiber bersumber dari material 

sintetik pada pakaian dan juga alat pancing. Penemuan PSM berbentuk fiber pada hasil 

analisa sesuai dengan teori ini karena lokasi tambak yang berada didaerah pemukiman 

penduduk yang menghasilkan limbah cucian hampir setiap harinya. Menurut Norwegian 

Environment Agency (2014) setiap kali pencucian pakaian menggunakan mesin cuci 

dapat melepas lebih dari 1900 helai serat sintetik dari pakaian. Jumlah ini lebih besar 

dari pencemaran oleh produk kebersihan dan kosmetik. Fiber dari peralatan pancing 

juga menjadi salah satu sumber kontaminasi yang bersumber dari aktivitas penangkapan 

ikan yang dilakukan di tambak.  

Mikroplastik berbentuk fragmen biasanya bersumber dari mikrobeads yang digunakan 

pada produk kebersihan dan kecantikan serta berasal dari sumber lain yang telah 

mengalami fragmentasi. Bentuk film biasanya berasal dari kantong plastik dan kemasan 

(UNEP, 2016) Mikrobeads, kantong plastik dan kemasan dapat berasal dari limbah 

rumah tangga penduduk pesisir kawasan Tapak.  

Pada sampel air, bentuk PSM yang paling banyak ditemukan adalah fiber sebesar 85%. 

Hal ini dikarenakan sampel yang diambil adalah sampel air bagian permukaan. Fiber 

sintetik terdiri dari 3 jenis yakni nilon, polyester, acrylic dan polyethilen. Salah satu 



48 

 

 

jenis plastik yang sering ditemukan mengambang menurut GESAMP (2015) adalah 

jenis polyethilen yang juga merupakan salah satu jenis bahan fiber sintetik. Bentuk dan 

ukurannya yang tipis juga menyebabkan bentuk fiber sering ditemukan mengambang di 

permukaan air.  

Pada sampel sedimen, bentuk PSM yang paling banyak ditemukan adalah fragmen 

sebesar 55,5% dan fiber sebesar 38%. Menurut GESAMP (2015) jenis plastik yang 

sering ditemukan tenggelam adalah jenis polyvinyl chloride, polyamide (nylon) dan 

polyethylene terephthalate (PET). Namun jenis plastik lain seperti polyethylene 

(digunakan sebagai plastik pengemas makanan), polypropylene (digunakan sebagai 

plastik pengemas atau wrap) dan expanded polystyrene (contoh produk: gelas plastik) 

juga dapat tenggelam jika permukaan dari mikroplastik tersebut di selimuti oleh 

komponen baik organik maupun nonorganik. Karena hal inilah maka PSM yang 

ditemukan di sedimen memiliki proporsi bentuk PSM yang lebih merata dibandingkan 

dengan yang ditemukan di air.  

Pada udang putih, bentuk PSM yang paling banyak ditemukan adalah fragmen sebesar 

52,04% dan fiber sebesar 42,58%. Hal ini kurang sesuai dengan penelitian Devriese et 

al. (2015) yang menunjukkan bahwa sebanyak 63% udang coklat mengandung 

mikroplastik yang didominasi oleh serat sintetik. Hal ini dapat terjadi karena pola 

ingesti mikroplastik oleh hewan laut berdasarkan bentuk dan warna belum dapat 

diketahui secara pasti. Namun terdapat kesesuaian antara PSM yang yang ditemukan 

pada udang dan sedimen. Pada kedua sampel, bentuk PSM yang paling banyak 

ditemukan adalah fragmen. Hal ini didukung oleh pendapat Tim Perikanan WWF 

Indonesia (2015) bahwa udang putih banyak ditemukan di daerah estuari dan laut pada 

bagian substrat lumpur dan pasir. PSM yang ditemukan berada dalam sampel air juga 

dapat berkontribusi terhadap PSM dalam udang karena menurut GESAMP (2015) 

bahwa mikroplastik yang berada dibagian permukaan juga dapat tenggelam jika 

permukaan dari mikroplastik tersebut di selimuti oleh komponen baik organik maupun 

nonorganik. 

PSM yang ditemukan pada sampel air dan sedimen memiliki warna yang lebih beragam 

jika dibandingkan dengan PSM pada sampel udang putih. Selain itu pada sampel udang 

putih lebih dominan ditemukan warna bening. Hal ini disebabkan oleh penggunaan 
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KOH yang bersifat alkali yang dapat menghilangkan warna pada komponen 

mikroplastik.  

Pada udang keberadaan mikroplastik dicurigai berada terutama dalam saluran 

pencernaan. Devriese et al., (2015) menyatakan bahwa mikroplastik hanya ditemukan 

pada udang yang dianalisa secara utuh sedangkan pada udang yang dipisahkan 

eksoskeletonnya tidak ditemukan keberadaan mikroplastik. Walaupun pada saat 

dikonsumsi udang akan dibersihkan terlebih dahulu sehingga saluran pencernaannya 

tidak ikut termakan namun kemungkinan terjadinya akumulasi komponen berbahaya 

saat mikroplastik berada dalam tubuh udang tidak dapat diabaikan (Setala et al., 2014). 

4.6. Aspek Keamanan Pangan dari Mikroplastik  

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). Keberadaan PSM 

dalam udang putih dan juga tingkat konsumsinya yang cukup tinggi per harinya 

menyebabkan ancaman dari segi keamanan pangan bagi konsumen udang putih karena 

ada kemungkinan terjadi perpindahan mikroplastik ke tubuh manusia.  

Mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh hewan dapat menumpuk di saluran 

pencernaan dan menyebabkan luka akibat tergores dengan bentuk dari mikroplastik itu 

sendiri. Mikroplastik juga dapat menumpuk dan menghambat produksi enzim sehingga 

menghambat semua proses yang memerlukan enzim. Mikroplastik yang telah masuk ke 

dalam tubuh melalui saluran pencernaan dapat berpindah ke bagian lain melalui 

membrane sel dan dapat masuk ke dalam sistem peredaran darah. Hal ini berarti 

mikroplastik dapat berpindah ke semua bagian jaringan dan organ dan terakumulasi 

ditempat tersebut (Wright et al., 2013). Plastik juga membahayakan keseimbangan di 

dalam tubuh hewan. Penelitian oleh Rohman et al. (2014) plastik dan kontaminan yang 

berada didalamnya dapat memberikan gangguan terhadap kerja kelenjar endokrin.  

Selain itu mikroplastik memiliki kemampuan untuk menjadi perantara bagi bahan-bahan 

kimia berbahaya untuk masuk ke dalam tubuh organisme laut (Gall & Thompson, 

2015). Kontaminan organik yang berada di laut seperti PCBs, PAHs dan pestisida dan 

juga komponen inorganik seperti logam berat dapat terakumulasi dalam mikroplastik 
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(EFSA Contam Panel, 2016). Phthalates, alkylphenol, dan biosphenol A yang 

merupakan bahan tambahan non polimer dalam plastik juga dapat menjadi sumber 

bahaya bagi tubuh (Hollman et al., 2013).  

4.7. Hasil Identifikasi PSM dengan FTIR 

Identifikasi salah satu jenis PSM yang ditemukan pada sampel sedimen dilakukan 

dengan menggunakan alat Fourier transform infrared spectrometry (FTIR). Prinsip 

kerja FTIR adalah dengan melewatkan sinar inframerah pada bahan yang ingin 

diketahui jenisnya kemudian bahan tersebut akan menyerap radiasi sinar. Setiap bahan 

memiliki kombinasi atom yang unik sehingga spektrum inframerah yang dihasilkan 

berbeda pada setiap bahan. Spektrum yang dihasilkan menggambarkan ciri khas dari 

sampel dengan peak penyerapan yang sesuai dengan frekuensi dari vibrasi dan rotasi 

ikatan kimia dan struktur molekul sampel (Kauffmann, 2012). Hasil analisa dengan 

FTIR menunjukan bahwa PSM yang ditemukan memiliki kemiripan senilai 717 dengan 

jenis nilon yang merupakan salah satu jenis fiber sintetik. Namun hasil ini masih 

membutuhkan pengujian lebih lanjut dengan aksesoris FTIR yang lebih sesuai agar 

didapatkan hasil yang lebih akurat.  




