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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Jumlah manusia yang terus bertambah, aktivitas dan gaya hidup yang makin beragam, konsumsi 

masyarakat yang meningkat, membuat sampah kian menumpuk. Di sisi lainbelum tepatnya 

pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA), serta permasalahan terkait dasar 

hukum, institusi pengelola sampah, teknik dan biaya, membuat problema sampah makin serius. 

Salah satu jenis sampah yang mendominasi adalah plastik.Banyaknya kegiatan manusia yang 

melibatkan penggunaan plastik membuat keberadaan plastik yang semakin meningkat (Derraik, 

2002). 

 

Jumlah penggunaan plastik secara global telah meningkat dari tahun ke tahun, sedikitnya 

sebanyak 245 juta ton plastik telah digunakan dan 75-80 juta ton plastik yang digunakan dalam 

kegiatan sehari-hari telah berakhir di perairan laut (Browne,2008). Hal tersebut didukung oleh 

Barnes et al. (2009) bahwa plastik sudah menjadi permasalahan dunia hampir 5,35juta partikel 

plastik terapung dilaut dan 92,4%berada dalam bentuk mikroplastik. 

 

Plastik yang telah berakhir diperairan laut seiring berjalannya waktuakan mengalami pengecilan 

ukuran menjadi mikro (5mm) yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya aktivitas dari 

sinar UV dan abrasi melalui aksi gelombang sehingga dapat terakumulasi dalam jumlah yang 

tinggi pada air laut dan sedimen (Hidalgoet al.,2012). MenurutLaw& Thompson (2014) ukuran 

plastik dalam bentuk mikro merupakan bentuk plastik sekunder dengan ukuran kurang dari 5 

mm. 

 

Keberadaan mikroplastik di lautan semakin mendapat perhatian di Indonesia, terutama setelah 

publikasi penelitian Jambeck et al.(2015) yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara 

kedua dengan jumlah limbah plastik terbesar didunia, mencapai 0,48-1,9 juta ton plastik per 

tahun. Rochman et al.(2015) melaporkan adanya mikroplastik dalam beberapa sampel ikan yang 

dijual di Makassar. 
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Mikroplastik merupakan kontaminan lingkunganyang dapat mengancam 

keamananpangan.Apabilakerang darah telah terkontaminasi mikroplastik dan dikonsumsi oleh 

manusia makaada risiko keamanan pangan yang harus diperhitungkan.Namun hingga saat ini 

belum ada studi yang mengkonfirmasi adanya risiko kesehatan akibat mengkonsumsi pangan 

yang terkontaminasi mikroplastik. 

 

Salah satu risiko kesehatan yang berasosiasi dengan keberadaan mikroplastik dalam seafood, 

termasuk kerang darah, adalah keberadaan sejumlah senyawa kimia yang menempel maupun 

terkandung pada plastik. Senyawa yang cenderung menempel pada plastik diperairan antara lain 

PCB atau dichlorodiphenyldichloroethylene, dan DDEyang menjadi pembawa  bahan kimia yang 

diserap ke permukaan tubuh dari lingkungan,sedangkan senyawa kimia beracun yang terkandung 

dalam plastik antara lain plasticizer (Browne et al., 2011). 

 

Hingga saat ini sudah banyak penelitiyang menyatakan keberadaanmikroplastik dalam berbagai 

jenis seafood diberbagai wilayah di dunia.Liet al.(2016)menemukan mikroplastik pada 

75%sampel kerang diperairan Chinadengan membandingkan antara kerang yang diambil dari 

laut bebas dan sengaja dibudidayakan, dari kedua lokasi pengambilan sampel membuktikan 

bahwa kerang yang berada di kedua lokasi positif tercemar mikroplastik. 

 

Mengingat bahwa kerang darah merupakan salah satu jenis biota laut yang memiliki sifatfilter 

feederdimana kerang darah akan menyaring semua makanan didalam tubuhnya seperti sedimen 

dan air laut sehingga kontaminasi mikroplastik pada sedimen dan air juga dapat masuk kedalam 

tubuh kerang darah serta sistem pergerakan yang lambat membuat kerang darah mudah 

mengalami akumulasi dari polusi lingkungan (Darmono,2001). Hingga saat ini belum ada 

penelitian tentang keberadaan mikroplastik pada kerang darah dari pantai utara pulau Jawa. 
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1.2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.2.1. Mikroplastik 

Plastik digunakan untuk berbagai kegiatan baik industri maupun non industri, plastik yang umum 

digunakan terdiri dari low density polyethylene (PE), polypropylene (PP) dan polystyrene. Ketika 

plastik sudah menjadi limbah dan tidak mendapat penanganan yang tepat maka akan mudah  

tercemarke lingkungan karena beberapa hal diantaranya terbawa oleh angin, dan air (Barnes et 

al.,2009). Menurut Andrady (2011) penggunaan jumlah plastik dari tahun ketahun selalu 

mengalami peningkatan yang drastis, 245 juta ton plastik telah digunakan hingga saat ini, dan 

sedikitnya sekitar 75-80 juta ton plastik yang digunakan berakhir diperairan laut. Hal ini sesuai 

denganJambeck et al. (2015) bahwa Indonesia merupakan negara kedua penghasil limbah plastik 

terbesar didunia setelah China, yaitu mencapai 0,48-1,29 juta metrik ton/tahun.Andrady(2011) 

menambahkan bahwa saat ini plastik merupakan tipe sampah laut yang paling dominan 

dibandingkan sampah jenis lainnya. 

 

Plastik terbagi menjadi dua jenis yaitu plastik primer yang merupakan hasil dari pembentukan 

pertama kali dan jenis sekunder merupakan mikroplastik yang terbentuk akibat fragmentasi 

plastik yang lebih besar (fragment) (GESAMP, 2015).Mikroplastik merupakan partikel plastik 

yang berukuran kecil yaitu kurang dari 5 mm (Browne,2008). Faktor yang dapat menyebabkan 

pengecilan ukuran plastik dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.Faktor yang berpotensi mempengaruhi degradasi polimer plastik 

Biologis Kimiawi Fisika/ Mekanis 

Jamur, Bakteri Hidrolisis Pencucian 

Predator Oksidasi Sinar Matahari 

Organisme yang lebih tinggi  Iklim 

  Tekanan Mekanis 

(Chiellini, 2001) 

 

Menurut Woodall et al. (2014) mikroplastik yang melimpah terutama di garis pantai memiliki 

massa jenis lebih rendah daripada air sehingga akan mengapung diair, akan tetapi seiring
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berjalannya waktu dan pengaruh dari mikroorganisme serta partikel lain menyebabkan 

mikroplastik akan tenggelam di sedimen.Densitas plastik dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Densitas Plastik 

 

 

 

 

 

 

(Hidalgo Ruz et al., 2012) 

Hasil uji laboratorium oleh Boerger et al. (2010) menunjukkan bahwa mikroplastik dapat dicerna 

oleh biota laut ketika salah satu partikel dari mikroplastik dapat menyerupai makanan, penelitian 

lainnya oleh Rochmanet al.(2015)menyebutkan bahwa beberapa sampel ikan dilaut Makassar 

sudah diidentifikasi keberadaan mikroplastik dan positif terdapat mikroplastik pada beberapa 

jaringan ikan, selain itu hasil uji laboratorium oleh Rochman (2015) menunjukkan bahwa plastik 

memiliki beberapa ukuran diantaranya plastic fragment, plastic film, plastic foam, dan plastic 

monofilament. 

Polimer plastik tidak hanya tersusun atas plastik tetapi 4% diantaranya merupakan bahan 

tambahan kimia.Potensi dampak sampah laut secara kimia cenderung meningkat seiring 

menurunnya ukuran partikel plastik (mikroplastik).Sedangkan efek secara fisik meningkat 

seiring meningkatnya ukuran makrodebris (UNEP, 2011). Salah satu bahan tambahan kimia pada 

plastik yaitu  plasticizers seperti alkylphenols, dan bisphenol.Bahan kimia dari plastik terdiri dari 

komponen organik dan anorganik seperti barium, sulfur, dan zinc (Leslie et al., 2011). Didalam 

mikroplastik terdapat beberapa substansi yang berbahaya diantaranya PCBs dengan jumlah 0.01–

2,750 mg/g; PAHs 90–24,000 ng/g; 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl) ethane (DDT) dan 

analogues (1,1-dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl) ethane (DDD), 1,1-dichloro-2,2-

bis(chlorophenyl) ethylene (DDE) 2–1,061 mg/g. Beberapa kontaminasi organik dikarenakan 

Resin Densitas 

PP 0.85-0.90 

LDPE 0.91-0.93 

HDPE 0.93-0.96 

Polistirena 1.05-1.08 

ABS 0.99-1.10 

PVC 1.15-1.65 

Asetil Selulosa 1.23-1.34 

Nylon 1.09-1.14 

Poli Karbonat 1.20 

Poli Asetat 1.38 
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oleh PCBs  (Teuten et al.,2007).Apabila mikroplastik sudah masuk ke dalam tubuhorganisme 

dan sudah menyerap berbagai polutan maka akan dapat mengganggu sistem pencernaan dan 

menimbulkan gangguanlainnya(Teuten et al., 2009).  

 

Menurut Claessens et al.(2014) selain terdapat pada biota laut seperti kerang darah, dan ikan 

mikroplastik juga terdapat pada lingkunganmangrove, air, dan sedimen.Morfologi mikroplastik 

berbeda-beda berdasarkan asal-usul, jenis, bentuk, warna, dan degradasi partikel (Thompson, 

2004).Mikroplastik lebih banyak ditemukan pada sedimen daripada di habitat muara atau pantai 

berpasir (Hidalgo-Ruz, 2012)mengingat bahwa pantai dan habitatnya bersifat dinamis sehingga 

dapat terjadi erosi sedimen yang menyebabkan partikel plastik mengalami pertambahan densitas. 

 

Semakin lama mikroplastik akan terkubur didalam sedimen dan terjadi secara terus-menerus 

sehingga menimbulkan akumulasi mikroplastik pada lapisan sedimen yang lebih dalam. Ukuran 

mikroplasik yang ditemukan pada sedimen berkisar antara 20µm sampai 500µm ukuran 

mikroplastik yang ditemukan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu alat yang digunakan dalam 

pengambilan sampel dan studi pemisahan berdasarkan densitas dan filtrasi. Jenis mikroplastik 

yang ditemukan pada sedimen dapat berupa pallet, fiber, film, fragmen, akan tetapi sifat 

mikroplastik tersebut dapat mengalami perubahan seperti kerapatan karena beberapa hal 

diantaranya paparan yang berkepanjangan di laut, pelapukan, dan biofouling.  

 

1.2.2. Kerang Darah (Anadara granosa) 

Kerang darah (Anadara granosa) merupakan salah satu jenis kerang-kerangan yang banyak 

dikonsumsi, hal ini karena kerang darah merupakan sumber protein hewani dengan kategori 

complete protein karena kadar asam amino esensial yang tinggi, mudah dicerna tubuh, serta 

merupakan sumber vitamin yang larut air dan lemak (Furqon, 2009).  

 

Kerang darah merupakan salah satu jenis kerang yang memiliki potensi dan bernilai ekonomis 

untuk dikembangkan sebagai sumber protein dan mineral untuk memenuhi kebutuhan pangan 

masyarakat Indonesia. Komposisi kimia kerang darah yang dilaporkan adalah, protein 9-13%, 

lemak 0-2%, glikogen 1-7%, dan memiliki nilai kalori 80 kalori dalam 100 gram daging segar 
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Menurut GESAMP (2001)habitat kerang darah termasuk dalam golongan biota laut yang 

pergerakannya lambat, hidupnya menetap dalam suatu habitat tertentu yaitu di sedimen atau 

dasar laut sehingga bioakumulasi dan biokonsentrasi berlangsung secara lebih intensif, Kerang 

darah mengambil makanan dengan cara menyaring air(filter feeder) sehingga mudah mengalami 

akumulasi pencemaran hal ini yang menyebabkan kerang darah sebagai salah satu indikator yang 

sangat baik dalam memonitor pencemaran lingkungan. Asikin (1982), menjelaskan bahwa 

budidaya kerang darah relatif mudah dilakukan di perairan pantai dengan lingkungan pH berkisar 

antara 7,5-8,5 dan suhu mencapai 24-35
0
c. akan tetapi keberadaan kerang darah akan langka 

apabila memasuki bulan agustus hal ini karena ombak laut yang besar. 

 

Li et al. (2015). Menyebutkan sampel kerang yang diidentifikasi diperairan China dengan 

membandingkan antara kerang yang diambil dari laut bebas dan sengaja dibudidayakan, dari 

kedua lokasi sampling membuktikan bahwa kerang yang berada di kedua lokasi positif tercemar 

mikroplastik dengan rata-rata 3,3 partikel/sampel,Jenis fiber dan fragmen merupakan 

mikroplastik dengan jumlah terbesar baik pada kerang yang dibudidayakan maupun yang 

diambil di laut bebas China. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan (jenis dan jumlah) mikroplastik, 

pada kerang darah (Anadara granosa), air, dan sedimendi Tambak Lorok, Semarang, Jawa 

Tengah.Secara khusus penelitian ini mengidentifikasi jenis dan menetapkan ukuran mikroplastik 

dalam kerang darah. 




