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4. PEMBAHASAN 

 

Sampel ikan belanak, sedimen serta air laut diambil di Tambak Ngebruk, Mangkang, 

Semarang, tepatnya pada koordinat garis lintang -6.95592; BS 110.33353 - BS: 

6
0
5721.30131

0
; BT 110

0
200.713

0
. Lokasi ini memiliki kawasan mangrove di 

sekelilingnya, serta terdapat tambak yang cukup luas yang berada tepat di sebelah 

pemukiman warga. Lokasi pengambilan tidak dekat dengan pesisir pantai, namun 

terdapat aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan setempat yang menggunakan alat 

pancing seperti jala/jaring ikan. Hasil tangkapan yang sering didapatkan antara lain 

udang, kerang, serta ikan yang salah satunya adalah ikan belanak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 42. Lokasi Pengambilan Sampel 

Sumber : dokumentasi pribadi 

 

Berdasarkan proses survey dan pengamatan yang telah dilakukan, cukup banyak 

sampah yang dijumpai di sekitar lokasi pengambilan sampel. Sampah-sampah tersebut 

sebagian besar merupakan sampah plastik dari limbah rumah tangga. Sampah yang 

berasal dari limbah rumah tangga ini tidak hanya ada pada tepian mangrove, akan tetapi 

sampah tersebut juga ditemukan di titik lokasi pengambilan sampel. Keberadaan 

sampah plastik tersebut juga dapat disebabkan karena aktivitas nelayan maupun 

pengunjung yang menggunakan alat pancing dan jaring ikan, yang sebagian besar 

terbuat dari bahan plastik. Menurut (Mohamed Nor & Obbard, 2014), mikroplastik jenis 

fiber sering digunakan dalam pembuatan berbagai bentuk peralatan pancing contohnya 

jaring ikan.  
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4.1.  Karakteristik Tipe dan Warna Particle Suspected Microplastic (PSM) Pada 

Sampel 

 

Berdasarkan  (Qiu et al., 2016) dapat digunakan 3 sampel untuk mendeteksi keberadaan 

mikroplastik di laut, yaitu sampel sedimen, air laut dan organisme laut. Proporsi temuan 

PSM pada ikan belanak air dan sedimen menunjukkan bahwa total keseluruhan sampel 

yang digunakan keduanya positif ditemukan PSM.  Penelitian ini juga menggunakan 

sampel kontrol untuk memastikan ada atau tidaknya kontaminasi dari lingkungan 

selama proses identifikasi berlangsung.   

 

Pada sampel kontrol ternyata ditemukan PSM yang sebagian besar merupakan jenis 

fiber. (Rochman et al., 2015) menjelaskan bahwa ditemukan fiber pada sampel kontrol 

yang jenis dan warnanya sama dengan jas lab yang sedang digunakan pada saat analisis 

berlangsung. Oleh sebab itu, partikel yang ditemukan pada kontrol diabaikan dan tidak 

dikuantifikasikan sebagai anthropogenic debris. Tipe PSM yang ditemukan pada 

penelitian ini adalah fiber, fragmen, film, dan monofilament. Tipe PSM yang paling 

banyak ditemukan pada ikan belanak dan sampel air yaitu fiber. Pada sampel sedimen, 

tipe PSM yang paling banyak ditemukan adalah fragmen (Gambar 23, 24, dan 25).   

 

 Karakteristik  Particle Suspected Microplastic (PSM) Berdasarkan Tipenya 

 

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Rochman et al., 2015) ditemukan anthropogenic 

debris dalam 21 ikan dari total 76 sampel ikan (28%). Hal ini tentu jauh berbeda dengan 

hasil penelitian ini. Mohamed Nor & Obbard (2014) menyatakan bahwa sumber plastik 

serta proses degradasi yang berbeda sehingga tipe mikroplastik yang teridentifikasi pada 

tiap sampel di daerah tertentu akan berbeda pula. Dampak yang merugikan terkait 

dengan keberadaan mikroplastik juga berkaitan dengan bentuk dari partikel tersebut. 

Karakteristik fisik partikel plastik juga dapat mempengaruhi ingesti dan translokasi, 

studi medis pada manusia dan tikus mengindikasikan bahwa bentuk serta muatan dari 

partikel berperan penting pada proses translokasi (Browne et al., 2008). 

 

Tipe PSM yang ditemukan pada penelitian ini meliputi fiber, fragmen, film dan 

monofilamen. Tipe ini juga ditemukan pada sampel ikan pelagis pada studi Rochman et 
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al, (2015), ikan pelagis merupakan ikan yang hidup dan mencari makanan pada air 

permukaan laut. Ikan belanak yang digunakan sebagai sampel juga merupakan salah 

satu jenis ikan pelagis, sehingga temuan tipe PSM tidak jauh berbeda dengan penelitian 

di atas. 

  

Menurut (Dewi et al, 2015), tipe fiber yang ditemukan di daerah Muara Badak paling 

banyak ditemukan  karena merupakan muara sungai, dekat dengan tambak dan menjadi 

lalu lintas kapal nelayan. Hal ini juga  terjadi pada tempat pengambilan sampel ikan 

belanak di daerah Tugu. Tipe fiber ini berasal dari fragmentasi monofilamen jaring ikan, 

tali maupun kain sintetis. Selain itu, banyaknya tipe fiber yang ditemukan juga 

disebabkan karena tingginya aktivitas penangkapan ikan di daerah tersebut.  

 

Tipe fiber tidak hanya paling banyak ditemukan dalam sampel ikan belanak, namun 

juga pada sampel air. Beberapa komponen plastik akan berubah selama berada di laut. 

Salah satu yang berubah adalah densitas. Menurut (Hidalgo-Ruz et al., 2012), 

kemampuan mengapung dan densitas plastik akan berubah dan tidak sama dengan 

polimer primernya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tipe PSM pada air dan ikan 

belanak memiliki densitas yang rendah. Salah satu contoh polimer yang ditemukan pada 

air yaitu jenis polyethylene (PET), yang sumbernya didominasi dari botol air minum 

kemasan. 

 

Tipe fragmen lebih dominan ditemukan pada sampel sedimen. Sampel sedimen yang 

diambil  untuk penelitian ini bertekstur lempung karena diambil pada laut yang dangkal. 

Menurut  Hidalgo-Ruz et al.  (2012)  fragmen sering ditemukan dari produk plastik 

seperti jaring ikan, lapisan plastik yang tipis, bahan baku industri material. Selain itu  

Dewi, (2015) berpendapat bahwa tekstur sedimen yang lunak akan lebih mudah 

merangkap debris. Tipe fragmen inilah yang berasal dari potongan produk plastik 

dengan polimer sintetis yang terperangkap di dalam sedimen. Salah satu contoh polimer 

yang ditemukan pada air yaitu jenis polystyrene (PS), high density polyethylene 

(HDPE), dan polyethylene (PET) yang sumbernya didominasi dari botol air minum 

kemasan dan bahan pengemas (packaging) (Song et al., 2015); (Qiu et al., 2015). Di 

Jepang, Meksiko, dan Amerika Utara tipe fragmen telah diketahui berada pada tubuh 
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organisme laut dengan mengandung konsentrasi yang tinggi dari senyawa PBCs, DDT 

dan non polyphenol polyaromatic dan aliphatic hydrocarbons (Browne et al,.2008) 

 

Tipe film dan tipe monofilament tidak banyak ditemukan pada ketiga sampel penelitian. 

Dewi et al, (2015) berpendapat bahwa film memiliki densitas rendah dibandingkan 

dengan tipe lainnya dan berasal dari fragmentasi kemasan plastik yang berdensitas 

rendah. Meskipun hanya ditemukan dalam jumlah sedikit, namun tipe tipe film 

ditemukan pada pada ketiga sampel penelitian ini. Tipe monofilamen juga hanya 

ditemukan pada sampel ikan belanak dalam proporsi yang sangat sedikit (Gambar 23). 

Monofilamen merupakan bentuk dari jaring atau alat pancing yang belum terdegradasi 

seluruhnya menjadi bentuk fiber.   

 

 Karakteristik  Particle Suspected Microplastic (PSM) Berdasarkan Warnanya 

 

Selain berdasarkan tipenya, PSM juga dapat dikelompokkan berdasarkan warna. Fiber 

ditemukan warna merah, hitam, dan bening (tak berwarna), sedangkan pada tipe 

fragmen dan monofilamen berwarna hitam atau kecoklatan serta tipe film tak berwarna 

(bening). Pada sampel ikan belanak, sedimen dan air, warna fiber yang paling banyak 

ditemukan adalah warna hitam.  Tipe fragmen yang ditemukan pada ikan belanak 

berwarna hitam kecoklatan seperti yang ditemukan pada penelitian (Rochman et al., 

2015). Pengelompokan mikroplastik berdasarkan warnanya juga dijelaskan oleh 

(Hidalgo-Ruz et al., 2012) bahwa warna digunakan sebagai indeks dari photodegradasi. 

Hal ini berarti pada polimer PE yang mengalami proses diskolorisasi akan mengandung 

PCB lebih tinggi, karena polimer tersebut telah lama terpapar pada air laut. Proses inilah 

yang menyebabkan polimer menjadi oksidatif.    

 

Pengelompokkan berdasarkan warna dapat menimbulkan bias, karena dengan 

karakteristik tersebut banyak partikel non plastik dengan warna dan kenampakan seperti 

plastik, akan dihitung sebagai mikroplastik (Song et al., 2015). Dari hasil penelitian, 

ditemukan juga PSM yang transparan atau tak berwarna. Menurut (Vandermeersch et 

al., 2015) partikel yang tak berwarna ini merupakan kelemahan dari penggunaan larutan 

alkali pada saat analisis. Larutan alkali tersebut menyebabkan kerusakan fisik dan 

diskolorisasi pada partikel yang diekstrak (PSM). 
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 Karakteristik  Particle Suspected Microplastic (PSM) Berdasarkan Ukurannya 

 

Ukuran PSM yang diidentifikasi pada penelitian ini cukup bervariasi. Rata-rata ukuran 

pada sampel ikan belanak yang paling kecil adalah tipe film sedangkan ukuran paling 

besar adalah fiber. Pada sampel air, ukuran paling kecil adalah tipe fragmen dan tipe  

fiber yang paling besar. Pada sampel sedimen, ukuran paling kecil adalah tipe film, 

sedangkan ukuran paling besar adalah tipe fiber. Partikel yang secara visual 

diidentifikasi sebagai plastik, dapat diklasifikan menurut ukurannya dari ukuran paling 

kecil (<20 µm) hingga paling besar ( >5000 µm). Menurut (Hidalgo-Ruz et al., 2012) 

tidak ada ukuran minimal yang ditentukan untuk mikroplastik.  

 

Hidalgo-Ruz et al, (2012) menyatakan bahwa ukuran terkecil yang telah ditemukan 

adalah diameter 1 µm dan panjang 20 µm pada sampel sedimen. Pada sampel air 

permukaan range ukuran yang telah ditemukan antara 0,5 – 29 mm. Pada sampel ikan 

belanak yang telah dilakukan Avio et al, (2015) berukuran 0,01 – 5 mm. Perbedaan 

ukuran PSM yang ditemukan dipengaruhi dengan keberadaan plastik di laut. Semakin 

lama plastik tersebut berada di laut maka ukuran plastik akan semakin kecil. Radiasi 

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

mempercepat proses fragmentasi (Claessens et al, 2013). 

 

Identifikasi mikroplastik dengan ukuran < 1 mm dan 1-5 mm memang cukup sulit untuk 

membedakan antara partikel yang termasuk plastik dan non plastik karena karakteristik 

dan kenampakannya memiliki kemiripan. Selain menurut bentuk atau tipe nya, langkah 

awal untuk identifikasi partikel mikroplastik juga dapat berdasarkan warna. Pengukuran 

panjang atau luas area masing-masing partikel juga dapat menjadi salah satu cara 

identifikasi agar lebih akurat. Akan tetapi, untuk mengetahui jenis polimer dari partikel 

yang teridentifikas, diperlukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan FT-IR 

(Fourier Transform Infrared). 

 

Analisis menggunakan FT-IR dilakukan untuk setiap sampel ikan belanak, sedimen 

serta air. Prinsip dari FT-IR ini adalah adanya radiasi infrared melewati sampel, 

kemudian akan melewati optical beam yang akan memantulkan infrared ke optical 



53 

 

 

 

beam lainnya, mekanisme ini berjalan hingga infrared mengenai seluruh bagian sampel. 

Hasil analisis yang diperoleh berupa spektrum panjang gelombang dari polimer yang 

memiliki kemiripan dengan panjang gelombang jenis polimer yang telah diketahui pada 

aplikasi pustaka (Nicolet & All, 2001). 

 

Berdasarkan hasil analisa mikropartikel dengan FT-IR spectrometers, ditemukan jenis 

polimer sintetis pada ketiga sampel, yaitu nylon 11 (Gambar 29, 30, dan 31). Dari hasil 

analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa lokasi pengambilan sampel yaitu di 

daerah Tugu telah tercemar mikroplastik. Sumber dari polimer tersebut dimungkinkan 

dari alat-alat pancing maupun jaring ikan. Hal ini juga dipengaruhi oleh aktivitas 

penduduk sekitar yang sebagian besar adalah nelayan. Akan tetapi, penelitian dengan 

FT-IR spectrometers harus dilanjutkan untuk lebih memastikan jenis-jenis polimer yang 

paling banyak ditemukan serta sumber plastik di perairan Semarang.   

 

4.2.  Toksisitas Mikroplastik  

 

Setelah melakukan analisis mikroplastik pada sampel ikan belanak, sedimen serta air 

dan mengetahui keberadaannya khususnya di Semarang, maka dapat dikatakan bahwa 

laut di Semarang telah tercemar oleh plastik. Hal yang perlu diperhatikan mengenai 

pencemaran plastik ini adalah terkait dampak untuk organisme serta lingkungan laut 

juga mengenai bahaya mikroplastik jika telah masuk ke dalam rantai makanan. 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, rata-rata konsumsi ikan dan udang segar per 

kapita/minggu pada tahun 2015 sebesar 0,298 kg. Data konsumsi seafood cukup tinggi 

jika dibandingkan dengan konsumsi daging ayam maupun sapi yang hanya sebesar 

0,008 kg untuk daging sapi an 0,108 kg untuk daging ayam (Badan Pusat 

Statistik,2017).  

 

Rochman et al, (2015) berpendapat bahwa pencernaan anthropogenic debris oleh 

organisme laut akan memasuki jaringan makanan dan memiliki pengaruh untuk 

kesehatan manusia. Proses masuknya mikroplastik ke dalam rantai makanan dimulai 

dari organisme yang berada pada tingkat terbawah pada rantai makanan. Hal ini 

dijelaskan oleh (Wright et al., 2013) bahwa faktor utama kontribusi mikroplastik 

memasuki rantai makanan adalah karena ukurannya yang kecil. Diawali dengan 
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plankton yang dapat menelan mikroplastik secara pasif selama proses feeding. Warna 

dari mikroplastik juga berpotensi memberi kontribusi terkait dengan kemiripannya 

dengan makanan organisme laut. Beberapa jenis ikan yang memakan zooplankton dapat 

memakan mikroplastik karena kemiripan dengan mangsanya yang berwarna putih, 

kecoklatan atau kuning.  

 

Mikroplastik dapat menjadi racun untuk organisme, dengan mentransfer senyawa kimia 

dari air laut ke organisme melalui pencernaan. Berkaitan dengan sifatnya yang 

hidrofobik, terhadap senyawa persistent organics pollutants (POPs) seperti PAH, PCB 

dan DDTs yang dapat terserap pada permukaan mikroplastik (Mohamed Nor & Obbard, 

2014). Ketika mikroplastik yang teringesti, maka partikel tersebut dapat tertahan di 

bagian pencernaan dan dapat berpindah melalui garis epitel pada usus lalu masuk ke 

dalam jaringan tubuh. Keberadaan partikel mikroplastik pada sistem sirkulasi dapat 

menghambat aliran darah yang akan menyebabkan kerusakan sistem vaskular dan 

perubahan aktivitas jantung (Browne et al., 2008).  

 

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 PAHs 

yang kontaminasinya sudah tersebar luas dan telah dibuktikan menyebabkan toksisitas 

pada ikan dan manusia (Karami et al., 2016).   

 

Penelitian (Karami et al., 2016) menyebutkan bahwa terlepasnya monomer ethylene dari 

partikel HDPE menyebabkan pembentukan etilen oksida dan etilen glikol yang telah 

diketahui memiliki efek toksis bagi manusia dan hewan.  Sejauh ini belum ada 

penelitian secara detail tentang bahaya mikropartikel atau mikroplastik. Walaupun dapat 

diprediksi bahwa mikroplastik dapat berada pada lambung dan akan terjadi reaksi 

adsorpsi yang didukung dengan luas permukaannya yang besar menyebabkan protein 

dan glikoprotein akan teradsorpsi ke permukaan partikel. Hal ini dapat berdampak pada 

sistem imun dan terjadi inflamasi pada bagian pencernaan (Hollman et al., 2013).  




