
 

1 

 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 

Saat ini plastik menjadi isu global terkait dengan penggunaan dalam jumlah yang besar 

dan dalam berbagai jenis produk. Umumnya plastik merupakan bahan yang tidak dapat 

diuraikan oleh mikroorganisme dan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat 

terdegradasi. Banyaknya penggunaan plastik ini memberikan dampak terhadap 

penumpukan sampah plastik yang semakin banyak dan dapat menyebabkan pencemaran 

lingkungan. Menurut (Chae et al., 2015), plastik adalah polimer organik sintetik yang 

dibuat dalam berbagai macam jenis produk yang murah serta multifungsi. Lebih dari 0,3 

miliyar ton plastik diproduksi secara global sejak tahun 2010. 

 

Pencemaran laut mendapat perhatian lebih, karena tidak hanya menyangkut lingkungan,  

namun juga terkait dengan keamanan pangan hasil laut. Bioakumulasi dan 

biomagnifikasi cemaran (contaminant) dalam seafood berisiko mengancam keamanan 

pangan (Vandermeersch et al., 2015). Secara umum, pencemaran laut yang diakibatkan 

oleh sampah plastik yang mencapai 60-80% dari keseluruhan sampah.  Berdasarkan 

survey yang dilakukan oleh (Jambeck et al., 2015), Indonesia merupakan negara dengan 

sampah plastik di laut tertinggi kedua di dunia sebanyak 0,48-1,29 juta metrik 

ton/tahun.  

 

Penelitian mikroplastik yang telah dilakukan di Indonesia adalah identifikasi 

mikroplastik dengan menggunakan sampel sedimen yang diambil dari beberapa lokasi 

seperti di kawasan mangrove, daerah dekat pantai, daerah jauh dari pemukiman dan di 

tengah pemukiman. Pada penelitian ini diperoleh jumlah mikroplastik berkisar 57,53 – 

91,80 partikel/kg sedimen kering di Muara Badak, Kalimantan Barat (Dewi et al., 

2015). Selain sedimen, penelitian (Song et al., 2015) juga melakukan identifikasi 

mikroplastik pada Sea Surface Microlayer (SML) dan ditemukan rata-rata partikel 

mikroplastik sebanyak 206±117 partikel/L. 

 

Berdasarkan (Panel & Chain, 2016), disebutkan bahwa mikroplastik ditemukan seafood 

seperti ikan, udang, dan kerang, sedangkan pada bahan makanan lain, mikroplastik 
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ditemukan dalam madu, beer dan garam dapur. Penelitian mengenai mikroplastik pada 

organisme laut, yang telah dilakukan di Indonesia adalah penelitian yang dilakukan oleh 

(Rochman et al., 2015) dengan membandingkan kandungan mikroplastik pada ikan dari 

perairan Indonesia dan Amerika Serikat dan mendapatkan hasil bahwa sebanyak 21 

sampel ikan (28%) yang diidentifikasi dari total 76 sampel ikan yang ditangkap di 

perairan Indonesia ditemukan potongan-potongan antropogenik pada saluran 

pencernaannya.  

 

Telah dilakukan penelitian terkait pencemaran sampah di sekitar Pulau 

Biawak,Indramayu, Jawa Barat, ditemukan volume sampah sebanyak 68 kg yang 

berupa busa styrofoam dan plastik, dari garis pantai sepanjang 655 meter (Kompas, 

2017). Hal ini menunjukkan, bahwa pesisir pantai utara Jawa telah tercemar oleh 

sampah plastik, namun belum dilakukan riset lebih lanjut terkait akumulasi plastik 

dalam tubuh ikan di sekitar perairan pantai utara Jawa. Di Semarang, khususnya di 

perairan pantai Genuk juga telah tercemar karena dampak dari pembuangan limbah dari 

beberapa industri daerah Terboyo. Jenis produk dari industri tersebut antara lain produk 

kertas, kemasan karton, pakaian/tekstil dan lainnya (Wulandari et al., 2014). 

Berdasarkan data-data tersebut, maka penelitian di pesisir pantai utara Jawa, khususnya 

di Semarang perlu dilakukan. 

 

Salah satu organisme laut yang telah diketahui tercemar mikroplastik adalah ikan. 

terdapat beberapa jenis ikan laut dalam yang telah dilaporkan mengandung 

mikroplastik. Akan tetapi belum ada penelitian lebih lanjut pada ikan laut dangkal. Ikan 

laut dangkal yang telah banyak diketahui dan dikonsumsi oleh masyarakat.adalah ikan 

belanak. Berdasarkan Statistik Perikanan Tangkap Indonesia, (2010) total produksi ikan 

belanak di Jawa Tengah mencapai 378 ton dari total produksi ikan belanak di wilayah 

pantai utara yaitu sebesar 1735 ton. Hal ini menunjukkan bahwa ikan belanak 

merupakan salah satu ikan laut yang cukup diminati masyarakat. Maka penelitian ini 

dilakukan dengan fokus untuk mengidentifikasi keberadaan dan jenis mikroplastik pada 

ikan laut dangkal yaitu ikan belanak (Mugil chepalus). 
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1.2.  Tinjauan Pustaka 

 

Plastik adalah salah satu bahan pengemas yang saat ini mendominasi penggunaannya 

dibandingkan dengan kaleng dan gelas. Plastik dibentuk melalui proses polimerasi dan 

memiliki keunggulan karena bersifat kuat, ringan, inert, tidak berkarat dan bersifat 

termoplastik (heat seal) serta dapat diberi warna. Plastik merupakan polimer sintesis 

yang bersifat sulit terurai di alam. Untuk dapat terurai dengan sempurna dibutuhkan 

waktu yang sangat lama hingga ratusan tahun (Nasution, 2015). 

 

Komponen utama dari plastik adalah polimer sintetis dan komposisi dari plastik 

tergantung dari penggunaan. Plastik film untuk bahan pengemas, sebagian besar terdiri 

dari low-density polyethylene. Polyethylene terephthalate (PET) adalah komponen 

utama dari botol plastik. Serat tekstil mengandung polyester yang tinggi dan akan diberi 

tambahan yang mengandung polimer akrilik. Polyethylene sejauh ini merupakan 

polimer sintetis yang paling banyak diproduksi yaitu lebih dari 40% produksi plastik 

(Hollman et al., 2013). 

  

Tabel 1. Densitas Jenis Polimer Plastik  

Matrix Densitas (g/cm
3
) 

Polyethylene (PE) 0,93-0,98 

Polypropylene (PP) 0,89-0,91 

Polystyrene (PS) 1,04-1,11 

Polyvinylchloride (PVC) 1,20-1,45 

Polyamide (PA) 1,13-1,5 

Polyethylene terephthalate (PET) 1,38-1,39 

Polyvinyl Alcohol (PVA) 1,19-1,35 

(Avio et al, 2016) 

 

Penggunaan dan produksi plastik yang kian meningkat akan menimbulkan penumpukan 

sampah plastik yang akan menimbulkan masalah serius pada lingkungan laut ketika 

tidak ada penanganan atau recycled (Avio et al., 2016). Sampah plastik dapat 

menyebabkan fragmentasi menjadi partikel yang dapat tertelan oleh organisme 

invertebrata di laut. Negara China merupakan negara pertama di dunia yang 

menyumbangkan sampah plastik di laut yaitu 1,32-3,53 juta metrik ton/tahun, 



4 

 

 

 

sedangkan Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah sampah plastik di laut 

sebesar 0,48-1,29 juta metrik ton/tahun (Jambeck et al., 2015).  

1.2.1. Mikroplastik 

a) Definisi Mikroplastik 

 

Plastik terbuat dari material hidrofobik sehingga bahan pencemar terkonsentrasi di 

permukaannya dan mikroplastik bertindak sebagai reservoir bahan kimia di lingkungan. 

Plastik yang terdapat di laut ada dalam bentuk makroplastik (>25 mm), mesoplastik (5-

25 mm) dan dalam bentuk mikroplastik (<5 mm). Mikroplastik primer diartikan sebagai 

mikropartikel yang sengaja diproduksi seperti untuk kebutuhan kosmetik atau serat 

pakaian sintetis, sedangkan mikroplastik sekunder merupakan turunan dari degradasi 

atau pemecahan sampah plastik dengan ukuran yang lebih besar (Dehaut et al., 2016).  

 

Penyebab degradasi plastik adalah akibat radiasi solar UV yang memicu degradasi 

oksidatif pada polimer. Selama berada tahap degradasi, sampah plastik memiliki ciri-ciri 

seperti discolour, menjadi lebih lunak dan mudah hancur dengan berjalannya waktu. 

Dengan adanya pengaruh mekanis lainnya (angin, gelombang laut, gigitan dari hewan, 

dan aktivitas manusia) dapat menghancurkan plastik ke dalam fragmen-fragmen 

(GESAMP, 2015). Menurut Avio et al, (2016) degradasi adalah perubahan stuktur 

kimia yang secara drastis akan mengurangi berat molekul rata-rata dan integritas 

mekanik dari polimer, yang sebagian besar dikarenakan oleh reaksi foto-termal oksidasi, 

hidrolisis dan biodegradasi oleh aktivitas mikroba. 

 

b) Penelitian Mikroplastik Pada Air, Sedimen dan Biota Laut 

 

Berdasarkan Qiu et al, (2016) dapat digunakan tiga sampel untuk mendeteksi 

keberadaan mikroplastik di laut, yaitu sampel sedimen (pasir pantai), air laut dan 

organisme laut.  Berdasarkan penelitian mengenai mikroplastik yang dilakukan Dewi et 

al, (2015) pada sedimen, partikel mikroplastik dapat dikelompokkan  menjadi empat 

jenis yaitu film, fiber, fragment dan pellet yang dapat dilihat dengan menggunakan 

mikroskop. Pada penelitian ini, jenis plastik yang ditemukan adalah plastik jenis 

polystyrene, polyethylene, dan propylene. Menurut (Panel & Chain, 2016), terdapat 

beberapa langkah untuk mengidentifikasi mikroplastik, yaitu : 
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1. Ekstrasi dan degradasi komponen biogenik; 

2. Deteksi dan kuantifikasi (enumerasi); 

3. Karakterisasi plastik. 

 

Penelitian tentang mikroplastik pada organisme laut telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti dengan beberapa jenis sampel seperti kelompok ikan, kerang, serta udang. Salah 

satu penelitian yang telah dilakukan di Indonesia (Rochman et al., 2015) 

membandingkan sampel ikan dari perairan Indonesia dan California. Metode yang 

digunakan untuk mengidentifikasi mikroplastik adalah dengan ekstraksi bagian 

pencernaan (gastrointestinal) dengan larutan KOH (Kalium hidroksida) yang kemudian 

diinkubasi pada suhu 60
0
C selama 24 jam. Hasil ekstraksi tersebut kemudian disaring 

dan diamati dibawah mikroskop. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rochman et al., 2015), ditemukan 

beberapa jenis anthropogenic debris dari sampel ikan yang digunakan, meliputi jenis 

fragmen, fiber, foam dan monofilamen. Dari anthropogenic debris yang teridentifikasi 

pada sampel dari California, sebagian besar adalah jenis fiber dari tekstil. Akan tetapi 

karena tidak dapat mengkonfirmasi jenis bahan tersebut, maka tidak dapat dipastikan 

jika fiber tersebut terbuat dari bahan sintetis (plastik) atau natural fibers seperti katun. 

Hanya untuk potongan plastik yang berbebtuk fiber akan dihilangkan karena bentuk 

tersebut belum dapat dipastikan bahwa itu terbuat dari polimer sintetis atau tidak. Di 

Indonesia, potongan plastik yang ditemukan sebanyak 28 pada ikan, tapi hanya 9% pada 

ikan dari Amerika Serikat.  

 

Selain pada organisme laut, keberadaan mikroplastik juga telah ditemukan pada air laut 

dan sedimen (Panel & Chain, 2016). Pada penelitian mikroplastik pada sedimen yang 

dilakukan oleh (Dewi et al., 2015), ditemukan tiga jenis mikroplastik yaitu fragmen, 

film serta fiber, dan dari ketiga jenis mikroplastik tersebut, jenis mikroplastik fragmen 

merupakan mikroplastik yang paling banyak ditemukan. Sumber-sumber plastik 

tersebut diperoleh dari kantong-kantong plastik, kemasan makanan, serta karena 

tingginya aktivitas penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap seperti jaring 

ikan dan alat pancing. 
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Menurut (Hidalgo-Ruz et al., 2012), terdapat 4 langkah utama yang dapat dilakukan 

pada uji sedimen, yaitu separasi, filtrasi, sieving dan pemilahan secara visual. Untuk uji 

mikroplastik pada air laut hanya dilakukan proses filtrasi dengan menggunakan 

membrane filter dengan ukuran pori sebesar 1,6 µm. Identifikasi mikroplastik dilakukan 

dengan  melihat membran filter dibawah mikroskop fluorescent (Ng & Obbard, 2006).  

 

Pada penelitian (Ng & Obbard, 2006), ditemukan 6 jenis mikroplastik yang berbeda 

dalam sampel sedimen. Tipe polimer yang ditemukan antara lain polimer polyethylene, 

polypropylene, polyvinyl alcohol, acrylonitrilile butadiene styrene, polystyrene dan 

nylon. Diantara keenam tipe polimer yang ditemukan, polimer polystyrene merupakan 

polimer yang paling banyak ditemukan pada sampel sedimen, sedangkan polyethylene 

lebih banyak pada sampel air.  

 

Menurut hasil penelitian (Qiu et al., 2015), tipe polimer dari  mikroplastik yang 

terdeteksi diidentifikasi dengan mencocokan data pada aplikasi OMNIC yang berisi 

referensi polimer-polimer plastik. Tipe polimer yang ditemukan antara lain HDPE, PET, 

PE, dan PS. Jenis polimer tersebut tidak jauh berbeda dengan tipe polimer yang 

ditemukan pada sedimen di Singapura. Hal ini dapat disebabkan tempat pengambilan 

sampel dekat dengan pusat aktivitas manusia, contohnya area wisata dan tempat 

pemancingan.     

 

c) Toksisitas Mikroplastik 

 

Mikroplastik telah dikenal sebagai salah satu polutan yang dinilai darurat bagi laut, 

terkait dengan keberadaannya yang terus menerus, dapat muncul dimana saja serta 

berpotensi membawa toksik. Belum lama ini, ukuran mikroplastik yang kecil telah 

ditemukan pada lingkungan laut dan kelimpahan mikroplastik meningkat dua kali lipat 

dengan menurunnya ukuran partikel (Song et al., 2015).  

 

Mikroplastik berpeluang menjadi media  transportasi logam dari air tawar ke air laut 

karena memiliki potensi untuk menyerap logam dalam konsentrasi yang banyak dan 

dapat tersuspensi dalam jangka waktu yang lama. Namun, hingga saat ini belum ada 

studi yang mengidentifikasi kontribusi penyerapan logam melalui mikroplastik dalam 



7 

 

 

 

makanan (Panel & Chain, 2016). Mikroplastik dapat menjadi kontaminan untuk 

organisme, dengan mentransfer senyawa kimia dari air laut ke organisme melalui 

pencernaan. Berkaitan dengan sifanya yang hidrofobik, terhadap persistent organis 

pollutants (POPs) seperti polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH), polychlorinated 

bipenyls (PCBs) dan dichlorodipenyltrichloroethane (DDTs) dapat terserap pada 

permukaan mikroplastik (Mohamed Nor & Obbard, 2014). 

 

Mikroplastik dapat terakumulasi ke dalam organisme yang menyebabkan bahaya secara 

fisik, seperti internal abrasions dan blockages. Berkaitan dengan dampaknya, efek 

toksisitas dapat muncul dari pelepasan senyawa kontamian seperti senyawa adiktif dari 

plastik dan monomernya yang dapat menyebabkan karsinogenesis dan gangguan 

endokrin. Disamping terakumulasi internal, adsorpsi eksternal dari mikroplastik juga 

dapat menyebabkan dampak buruk. Telah ditemukan alga dengan spesies Chlorella 

yang mengikat partikel plastik (20 nm) akan terhambat proses fotosintesisnya, yang 

disebabkan karena mikroplastik menghalangi kebutuhan cahaya dan udara. Hal ini 

tentunya menjadi hal yang serius, karena alga merupakan salah satu kunci pada jaringan 

makanan laut (Wright et al., 2013).  

 

Mikroplastik dapat menyerap berbagai macam kontaminan termasuk polycyclic 

aromatic hydrocarbons (PAHs), yang berdistribusi cukup besar di ekosistem air sungai 

dan laut. Diantara senyawa PAHs, phenanthrene (Phe) adalah salah satu dari PAH yang 

kontaminasinya sudah tersebar luas dan telah dibuktikan menyebabkan toksisitas pada 

ikan dan manusia. Pada ikan, toksisitas Phe pada mikroplastik juga dapat menyebabkan 

kelainan fungsi insang  (Karami et al., 2016).   

 

1.2.2. Ikan Belanak 

 

Ikan belanak dapat ditemukan di laut tropis, subtropik dan wilayah pesisir. Ikan belanak 

lebih banyak hidup pada temperatur air yang lebih hangat, contohnya spesies Mugil 

cephalus yang hidup pada laut dengan temperatur 3-35
0
C dan kondisi salinitas 0-35

0
/00 

(Meske,1985). Ikan belanak memiliki klasifikasi sebagai berikut : 
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Philum  : Chordata 

Sub Philum : Vertebrata 

Class  : Osteichtyes 

Subclass : Actinoptergii 

Ordo  : Mugiliformes 

Famili  : Mugilidae 

Genus  : Mugil Linnaeus 

Spesies  : Mugil cephalus Linnaeus  

 

(Meske,1985) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Ikan Belanak (Mugil cephalus) 

Sumber : dokumentasi pribadi 

 

Ikan belanak memiliki karakteristik antara lain memliki bentuk tubuh yang pipih, kepala 

gepeng serta, memiliki mulut yang tipis dan kecil. Umumnya ikan belanak berwarna 

olive green pada bagian belakang dan berwarna silver keputihan pada bagian samping. 

Panjang ikan belanak berkisar 14-32 cm hingga panjang maksimal mencapai 60 cm 

(Oren, 1981). Habitat belanak berada di perairan dangkal dan hangat. Ikan belanak 

biasanya hidup secara bergerombol yaitu 20-30 ekor (Haryono, 2013).  

 

Makanan utama dari jenis spesies ini adalah zooplankton, benthic organism, dan 

detritus McDonough (2011) dalam Haryono (2013) menyatakan bahwa ikan belanak 

bersifat omnivore, yaitu memakan zooplankton dan phytoplankton pada saat fase 

junevil, sedangkan pada saat memasuki fase dewasa akan lebih bersifat herbivore yaitu 

memakan diatom dan alga. Menurut (Haryono, 2013) ikan belanak merupakan salah 

satu ikan yang sering dikonsumsi pada wilayah sekitar mangrove. Berdasarkan Badan 

Pusat Statistik, perikanan  laut tangkap di Jawa Tengah hingga tahun 2015 mencapai 
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336,047 ton dan produksi perikanan laut yang tercatat di kota Semarang pada tahun 

2015 adalah 514 ton. Ikan belanak termasuk dalam 33 jenis ikan hasil tangkapan 

dominan yang berkontribusi sebesar 1,43% berdasarkan data tahun 2005-2014 

(Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, 2016). 

 

Salah satu penelitian mikroplastik yang menggunakan sampel ikan belanak adalah studi 

in vivo dengan memapar ikan dengan memasukkan plastik jenis PE dan PS dengan 

ukuran partikel 0,1 dan 1 mm dan tingkat konsentrasi 0,03375 g/L. penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kemungkinan mikroplastik tertelan kemudian masuk ke 

dalam GI tract dan berpindah ke bagian liver. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini 

adalah partikel plastik lebih efisien diekstrak dari GI tract dengan jumlah PS lebih 

tinggi dibandingkan dengan PE. Tipe mikroplastik yang paling banyak ditemukan 

berturut-turut adalah tipe fragmen, line, pellet dan film (Avio et al, 2015). Dari hasil 

studi tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya ikan belanak dapat terpapar oleh 

mikroplastik dalam lingkungan yang dikondisikan seperti yang dilakukan dalam 

penelitian Avio et al, (2015). Maka dalam habitat aslinya yaitu di laut, tentunya ikan 

belanak dapat menelan partikel mikroplastik yang telah tersebar di sekitar 

lingkungannya. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  keberadaan  mikroplastik  pada ikan belanak, 

air serta sedimen di perairan laut dangkal kawasan Tambak Ngebruk, Kelurahan 

Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Semarang. Penelitian ini mengidentifikasi jenis 

dan menetapkan ukuran serta jenis mikroplastik. 

 

 

 

 

 

 

 




