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4. PEMBAHASAN 

 

Lokasi pengambilan sampel kerang darah, air, dan sedimen dilakukan di perairan Tambak Lorok 

tepatnya di lepas pantai Kota Semarang dapat dilihat pada Gambar 4. Dengan keterangan sampel 

01, secara detail lokasi pengambilan sampel berjarak sekitar 1km sebelah barat pelabuhan 

Tanjungmas.Pada lokasi tersebut terjadi akumulasi pengendapan lumpur dari daratan. 

Tambak Lorok terletak di wilayah Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara dan 

merupakan salah satu perkampungan di daerah pantai di Kota Semarang yang terletak di tepi kali 

Banjir Kanal Timur dan Kali Banger dengan total luas kawasan 46,8 Ha serta ketinggian 0,5 

mdpl. Penggunaan lahan terbagi atas permukiman sebesar 32,4 Ha, wilayah pelabuhan 3,2 Ha, 

dan penggunaan untuk tambak 11,2 Ha (Sekatia, 2015). 

Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan, oleh sebab itu daerah ini 

juga dikenal sebagai permukiman nelayan. Keberadaan permukiman nelayan sangat berkaitan 

erat dengan sumber penangkapan ikan, daerah distribusi hasil tangkapan dan daerah pantai, 

dimana pantai ini harus mudah dicapai oleh publik dengan sistem transportasi didukung dengan 

jaringan jalan yang baik, diperkaya dengan berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya tanpa 

harus merusak lingkungannya (Budihardjo, 1997). Menurut Badan Pusat Statistik (2014) volume 

sampah di kecamatan Semarang Utara mencapai 99,79 ton per hari. Jumlah ini tergolong paling 

besar dibandingkan wilayah lain di Semarang. 

Plastik merupakan salahsatu material yang terhitung paling banyak digunakan oleh 

manusia.Aplikasinya sangat luas, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam hal 

komersial.Peningkatan produksi plastik terjadi  secara signifikan sejak tahun 1950an sehingga 

saat ini plastik merupakan salah satutipe sampah yang paling mendominasi, dimana 95% dari 

sampah yang berada dilingkungan merupakan plastik (Galgani et al., 2015). Pernyataan tersebut 

didukung dengan hasil peneltian Jambeck et al. (2015) yang menjelaskan bahwa Indonesia 

merupakan negara ke-2 dengan limbah plastik terbesar didunia setelah negara China dengan total 

mencapai 0,48 – 1,29 juta metrik ton plastik/tahun.  

Mikroplastik merupakan hasil degradasi dari plastik menjadi ukuran yang lebih kecil yaitu 

mencapai kisaran 0,1-5,000µm (EFSA,2016). Degradasi plastik dapat terjadisecara fisik, 
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kimiawi maupun biologi.Pengecilan ukuran plastik menjadi mikroplastik dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor yang tersaji pada Tabel 7. 

 

Tabel 7.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 

 

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk menentukan metode yang sesuai dalam analisa 

keberadaan mikroplastik, sampai terpilih metode dekstruksi menggunakan KOH dengan waktu 

24 jam sebagai metode yang paling tepat, hal ini karena kemampuan mendekstruksi yang baik 

sehingga menghasilkan pengamatan preparat yang lebih jelas, biaya terjangkau, ketahanan 

plastik terhadap bahan pendekstruksi dan sedikit kemungkinan terjadinya kehilangan sampel  

saat proses dekstruksi.  

 

Pada Gambar 12 menunjukkan jumlah particle suspected as microplastic (PSM) per ekor pada 

sampel kerang darah. Pada waktu pengambilan 2 (bulan kedua) sebanyak 100% (30 sampel)  

mengandungparticle suspected as microplastic (PSM) sedangkan pada waktu pengambilan 1 

(bulan pertama) sebanyak 97% (29 sampel). Jarak pengambilan tiap waktu pengambilan adalah 1 

bulan. 

 

Waktu pengambilan sampel menunjukkan perbedaan proporsi particle suspected as microplastic 

(PSM) walaupun jumlah yang diidentifikasi tidak terpaut jauh.  Hal ini sesuai dengan pernyataan 

dari Moore et al. (2011) bahwa kelimpahan mikroplastik dalam suatu area pada waktu yang 

sama tidak dapat dipastikan jumlahnya karena terus mengalami perubahan diantaranya karena 

faktor seperti cuaca, curah hujan, dan angin dimana angin dapat menyebabkan distribusi plastik 

mengalami perubahan setiapsaat sehingga menimbulkan terjadinya kelimpahan dan 

pencampuran mikroplastik secara vertikal. 
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Tabel 2 tersajikan data pencemaran  particle suspected as microplastic (PSM)  pada air, sedimen, 

dan kerang darah. Rata-rata Particle suspected as microplastic (PSM)  yangditemukan di air 

pada waktu pengambilan 1 sebesar 10±2,5 partikel/ L dengan range 0-7 partikel/ sampel, dan 

waktu pengambilan 2 sebesar 8,6±4,6partikel/L dengan range 0-10 partikel/ sampel. Menurut 

Rosse and Loizeau, (2003) mikroplastik sudah pasti teridentifikasi di air laut mengingat air 

merupakan titik utama plastik berkumpul. Sejumlah 10
6
–10

7
 partikel/ ml mikroplastik 

teridentifikasi berada di air laut Barnes et al. (2009) menambahkan bahwa hampir 5,35 juta 

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

Proporsi particle suspected as microplastic (PSM) pada sedimen dengan rata- rata sebesar 

88±2,2 partikel/ kg  sampel pada waktu pengambilan 1, untuk waktu pengambilan 2 rata- rata 

jumlah  PSM yang ditemukan sebesar 84±1,5 partikel/kg sampel. Hal ini senada dengan 

penelitian Qiu et al. (2015) bahwa identifikasi mikroplastik pada sedimen di China menunjukkan 

hasil positif mengandung sebanyak 250 partikel plastik/50gramsampel sedimen.Distribusi 

mikroplastik antar kompartemen (pantai,permukaan laut, kolom air, dasar laut) cenderung 

bervariasi, dan disanaadalah area khusus dimana partikel ini diperlihatkanmenumpuk (Hidalgo 

Ruz et al., 2012) 

 

Pada waktu pengambilan 1 rata- rata jumlah particle suspected as microplastic (PSM)  yang 

teridentifikasi pada kerang darah  sebesar5,1+3.5 partikel/sampel dengan range 0-12 partikel/ 

sampel, pada waktu pengambilan 2 sebesar 5,3+ 3,13 partikel/ sampel dengan range 0-11. Sesuai 

dengan Li et al. (2015).yang menyebutkan ditemukannya mikroplastik pada kerang dengan rata-

rata jumlah mencapai 4,6 partikel plastik/sampel pada kerang yang diambil dari laut bebas 

China. Dengan ditemukannnya mikroplastik pada kerang darah yang diambil di Pantai utara 

Pulau Jawa ini membuktikan bahwa kerang darah dapat mengkonsumsi mikroplastik dengan 

rata-rata jumlah mikroplastik yang teridentifikasi tidak berbeda secara signifikan dengan rata- 

rata jumlah mikroplastik yang ditemukan di laut bebas China. 

 

Dalam habitatnya 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 
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pencemaran hal ini yang menyebabkan kerang darah sebagai salah satu indikator yang sangat 

baik dalam memonitor pencemaran lingkungan (GESAMP, 2015). 

Distribusi mikroplastik dari lingkungan, air, sedimen, sampai termakan oleh kerang darah tidak 

dapat diketahui secara menyeluruh akan tetapi pada intinya terjadinya dorongan eksternal yang 

dapat menyebabkan pemencaran, berhubungan dengan sifat partikel itu sendiri seperti densitas, 

bentuk, dan ukuran, serta properti lingkungan lainnya seperti densitas air laut, topografi dasar 

laut, dan tekanan ( Ballent et al., 2012).  

 

Densitas partikel seringkali muncul sebagai faktor yang mempengaruhi transportasi dan 

pemencaran dalam studi kelautan (Tabel 2).Plastik yang umum digunakan berada pada rentang 

densitas 0,85 hingga 1,41 g/mL, misalnya polipropilen dan polietilen (LDPE, HDPE) memiliki 

densitas <1 g/mL, sementara polistiren, nilon 6, polivinil klorida (PVC), dan polietilen terefitalat 

(PET) memiliki densitas > 1 g/mL. Karena rentang ini mencakup material mulai dari densitas 

yang lebih rendah hingga lebih tinggi dari air maka mikroplastik dapat didistribusikan melalui 

kolom air. Oleh karena itu, densitas partikel dapat menentukan apakah partikel tersebut akan 

melalui rute pelagik atau bentik. Plastik berdensitas rendah umumnya akan menempati 

permukaan air, sedangkan yang berdensitas tinggi ditemukan di kedalaman bentik(MorFerguson 

et al., 2010). 

 

Pada Gambar 13 menunjukkan proporsi particle suspected as microplastic (PSM) berdasarkan 

jenis yang ditemukan pada Air. Untuk  waktu pengambilan 1 89% partikel plastik teridentifikasi 

sebagai fiber 2% teridentifikasi sebagai fragmen dan 9% film. Untuk waktu pengambilan 2 

sebesar 82% partikel teridentifikasi sebagai fiber, 8% fragmen, dan 10% film.  

 

Pada Gambar 14 menunjukkan proporsi jenisparticle suspected as microplastic (PSM) 

berdasarkan jenis yang ditemukan pada sedimen pada waktu pengambilan 1 memperlihatkan 

59% mikroplasik teridentifikasi sebagai fiber, 27% teridentifikasi sebagai fragmen, dan 14% 

film. Pada waktu pengambilan 2 menunjukkan 28% sebagai fiber, 24 teridentifikasi sebagai 

fragmen, dan 48 sebagai film.  
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Dalam melakukan metode identifikasi mikroplastik pada air hal yang paling diperhatikan adalah 

penyaringan yaitu ukuranmesh harus tepat supaya proses pemisahan mikroplastik berdensitas 

tinggi dan rendah dapat dilakukan dengan mudah, sedangkan pada metode analisa mikroplastik 

pada sedimen hal yang terpenting dilakukan adalah penambahan substansi pada sedimen dan  

slurryuntuk meningkatkan densitas air sehingga cukup untuk membuat plastik mengambang 

(Galgani,  2013).  

 

Pada Gambar 15 menunjukkan proporsiparticle suspected as microplastic (PSM) berdasarkan 

jenis pada kerang darah dimana pada waktu pengambilan1 89% teridentifikasi sebagai fiber, 1% 

sebagai fragmen, dan 10% teridentifikasi sebagai film. Pada waktu pengambilan 2 94% 

mikroplastik teridentifikasi sebagai fiber, 1% teridentifikasi sebagai fragmen dan 5% 

teridentifikasi sebagai film.  

 

Mikroplastik terbagi berdasarkan 2 sumber yaitu sumber primer dan sekunder, untuk plastik 

primer merupakan mikroplastik yang terbentuk langsung setelah pembuatan plastik dengan kata 

lain tidak mengalami degradasi dari ukuran plastik sebelumnya yang lebih besar seperti misalnya 

pellet, serat pakaian, dan perlengkapan kosmetik (Changet al., 2015). Sedangkan untuk 

mikroplastik sekunder merupakan mikroplastik yang terbentuk dari hasil degradasi ukuran 

plastik yang sebelumnya lebih besar (Browne et al., 2007). 

 

Mikroplastik jenis fiber merupakan jenis mikroplastik dengan jumlah tertinggi pada kerang 

darah, air, dan sedimen.Fiber merupakan serat plastik memanjang yang  berasal dari fragmentasi 

monofilament dan merupakan serat atau potongan hasil pemutusan rantai dari plastik yang lebih 

besar. Mikroplastik jenis fiber berasal dari  kain sintetis yang dapat terlepas akibat pencucian 

pakaian, jala ikan, bahan baku industri, alat rumah tangga, kantong plastik yang memang 

dirancang untuk terdegradasi di lingkungan, atau akibat pelapukan produk plastik (Browne, 

2011). Hal ini sesuai dengan lokasi pengambilan sampel dimana lokasi dikelilingi dengan 

pemukiman warga, selain itu lokasi juga berdekatan dengan pelabuhan tanjung mas serta 

kawasan  industri  Terboyo sehingga kegiatan bongkar muat kapal sering terjadi dilokasi tersebut 

(Gambar 30a), serta dikelilingi dangan tambak dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (30b) sehingga 

aktivitas  nelayan  dalam pengambilan hasil laut sangat besar, oleh sebab itu terdapat 
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Gambar 36. . Sampah yang berada disekitar Tambak Lorok 

 

Menurut Qiongxuan Qiu et al. (2015) hasil identifikasi mikroplastik jenis film dibawah FTIR 

menunjukkan bahwa mayoritas jenis film merupakan hasil dari fragmentasi plastik jenis 

polyethylene (PE), polypropylene (PP) dan polystyrene yang merupakan jenis plastik yang umum 

digunakan dalam pengemasan makanan. 

 

Jenis mikroplastik berikutnya merupakan jenis fragmen, tipe ini ditemukan dalam jumlah sedikit 

kecuali pada sedimen dimana pada sedimen mikroplastik jenis fragmen ditemukan dengan 

jumlah cukup banyak.Sedimen  yang diambil dari Tambak lorok bertekstur halus seperti 

lempung sehingga hal ini sesuai dengan pernyataan dari Watters et al. (2010)  yang menyebutkan 

bahwa sedimen dengan tekstur halus lebih mudah dalam memerangkap mikroplastik 

dibandingkan sedimen yang berbentuk kerikil.Selain itu sifat mikroplastik jenis fragmen 

memiliki ikatan yang kuat, kerapatan tinggi sehingga akan tenggelam di sedimen (Browne et al., 

2007; Kukulka et al., 2012; Ferguson et al., 2010). 

 

Jenis fragmen merupakan jenis mikroplastik yang memiliki bentuk tidak teratur dan berbentuk 

potongan dengan patahan diujungnya, serta memiliki susunan polimer yang kuat. Jumlah yang 

sedikit dibandingan fiber dan film dikarenakan lokasi pengambilan sampel letaknya berdekatan 
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dengan pemukiman warga yang dipengaruhi oleh pasang surut, karena pemukiman penduduk 

berada diatas perairan, selain itu menurut Kingfisher, (2011) fragmen merupakan produk plastik 

dengan polimer sintesis yang sangat kuat  seperti sisa-sisa toples yang terbuang, botol-botol 

minuman, map mika, dan potongan pipa- pipa kecil sedangkan jika ditinjau dengan lokasi 

disekitar sampah yang tersebar terlihat merupakan jenis kantong plastik dan tidak terlihat sampah 

jenis sisa pipa, gallon, maupun pipa. 

 

Pada Gambar 16 menunjukkan particle suspected as microplastic (PSM) pada sampel air 

berdasarkan warna, dimana untuk jenis fiber terdiri dari warna hitam, bening, dan merah dengan 

persentase masing- masing secara berurutan sebesar 79%, 16%, dan 5%, sedangkan jenis 

fragmen terdiri dari warna hitam dan merah dengan persentase secara berurutan sebesar 91% dan 

9%, untuk mikroplastik jenis film teridentifikasi warna bening dan merah dengan persentase 

sebesar 69% dan 31%. 

 

Pada Gambar 17 Menunjukkan proporsi PSM pada sedimen berdasarkan warna, dimana PSM 

jenis fiber terdiri dari warna hitam, bening, merah, dan biru ma jenis fragmen teridentifikasi 

warna hitam dan biru dengan persentase secara berurutan sebesar 80% dan 20%, dan jenis film 

teridentifikasi warna bening dan biru dengan persentase 89% dan 11%. 

 

Gambar 18 menunjukkan particle suspected as microplastic (PSM) pada kerang darah 

berdasarkan warna.PSM  jenis fiber terdiri dari warna hitam, merah dan bening masing- masing 

secara berurutan persentasenya mencapai 91%, 4%, dan 5%. PSM  jenis fragmen hanya terdiri 

dari warna hitam, sedangkan jenis film teridentifikasi warna bening. 

 

Terdapat keberagaman warna yang ditemukan baik padaair, sedimen, maupun kerang darah hal 

ini dikarenakan warna asli dari plastik sebelum mengalami pengecilan ukuran( fragmentasi).  

Hidalgo Ruz et al. (2012) menyebutkan bahwa mikroplastik terdiri dari berbagai warna yaitu 

meliputi hitam, transparan, merah, hijau, biru, coklat, kuning, orange, dan putih. Warna dapat 

digunakan untuk mengetahui lama tidaknya terpapar cahaya matahari (discoloration) dan untuk 

identifikasi awal komposisi mikroplastik, seperti warna bening dianggap sebagai PP, putih 

PE.Perubahan warna pada PE menjadi kekuningan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 
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jumlah PCB’S yang dikarenakan waktu pemaparan yang lebih lama terhadap air laut, 

kemungkinan  meningkatkanoksidasi pada polimer. Sedangkan untuk warna hitam menunjukkan 

bahwa  mikroplastik merupakan jenis PS atau PP dengan kandungan kimia tertinggi berupa 

PAH’s dan PCB’s.Lewis, (2004) menyebutkan bahwa warna mikroplastik yang teridentifikasi 

pada kerang darah adalah merah dan biru. Warna biru terbentuk dari pigmen yang biasa 

digunakan oleh industri plastik yaitu copper phthalocyanines. Untuk warna merah berasal dari 

anorganik pigmen merahhaematiteyang umum digunakan dalam industri plastik dan akan 

mengalami oksidasi menjadi warna hitam, abu-abu, coklat, dan merah kusam (Buxbaum, 1998). 

 

Ukuran rata-rata untuk particle suspected as microplastic (PSM) pada sampel air untuk fiber 

2217 ±1595 µm, untuk fragmen memiliki rata-rata ukuran panjang 380±106 µm, dan luas 73806 

±46586µm
2
, untuk jenis film memiliki rata-rata panjang 1407±939µm, dan luas 480849± 

435400µm
2
, sedangkan untuk waktu pengambilan 2 PSM jenis fiber memiliki ukuran rata- rata 

panjang  2635.92 ± 1874.33µm, untuk jenis fragmen memiliki rata-rata ukuran panjang 701± 

324(µm), dan luas 151441 ± 81702µm
2
, dan PSM  jenis film memiliki rata- rata ukuran 1290 

±463µm, serta luas 324283±137613 µm
2
. 

Ukuranparticle suspected as microplastic PSM  di sedimen pada waktu pengambilan 1 untuk 

fiber memiliki ukuran rata- rata panjang 1147±840 µm, untuk fragmen memiliki rerata panjang 

sebesar 795±468 µm, dan luas 166643 ±99587 µm
2
, sedangkan jenis film memiliki rata- rata 

panjang 742±574 µm, dan luas sebesar 126467± 82439µm
2
. Selanjutnya untuk waktu 

pengambilan 2 jenis fiber memiliki rata- rata ukuran mencapai 1807± 933µm, jenis fragmen 

memiliki rerata panjang dan luas sebes 1249± 832 µm, dan 730091 ± 496416µm
2
, jenis film 

memiliki rata- rata panjang dan luas sebesar 631±354 µm, dan  191909±242206µm
2
.  

Particle suspected as microplastic (PSM) jenis fiber di Kerang darah pada waktu pengambilan 1 

dan waktu pengambilan2 secara berurutan memiliki rata-rata ukuran sebesar 2197 ± 4872 µm 

dan 3894 ± 19603 µm), untuk fragmen memiliki ukuran rata-rata sebesar 7 ±68 (µm) dan luas 

sebesar 957±12279 µm
2
 untuk waktu pengambilan 1 serta panjang 0.39± 5 µm  dan luas 47 ± 

688 µm
2
 untuk waktu pengambilan2, selanjutnya untuk mikroplastik jenis film memiliki ukuran 

pada waktu pengambilan 1 rata-rata panjang sebesar 30±149 µm dan luas  15130 ± 102100 µm
2
  

sedangkan untuk waktu pengambilan 2 dengan rata-rata panjang 19±117 µm dan luas sebesar 
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5317±36583 µm
2
. Plastik yang sudah terdegradasi terbagi menjadi beberapa golongan ukuran 

yaitu makroplastik dengan ukuran >25mm, mesoplastik (5-25 mm) dan mikroplastik (<5mm) 

(Arthur et al., 2009; Shim & Thompson, 2015) berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan 

bahwa jenis mikroplastik pada fiber waktu pengambilan 1, fragmen bacth 1 dan 2, serta film 

waktu pengambilan 1 dan 2  memiliki ukuran <5mm hal ini sesuai dengan teori (Arthur et al., 

2009; Shim & Thompson, 2015) sedangkan untuk jenis fiber pada waktu pengambilan 2 

memiliki rata- rata >5mm sehingga tidak tergolong sebagai mikroplastik melainkan 

mesoplastik.Pada semua ukuran mikroplastik baik pada air dan sedimen menunjukkan ukuran < 

dari 5 mm hal ini sesuai dengan pendapat Arthur et al.(2009) bahwa mikroplastik memiliki 

ukuran <5mm. 

 

Pada tahap identifikasi jenis particle suspected as microplastic (PSM) dibawah FTIR shimadzu 

IR Prestige-21 DRS 8000 terhadap beberapa sampel yang mewakili air, sedimen, dan kerang 

darahuntuk memastikan bahwa PSM benar-benar mikroplastik.  Identifikasi dengan FTIR 

menunjukkan bahwa jenis PSM teridentifikasi sebagai nylon 11 (polyamide), hal ini sesuai 

dengan Tabel 2 dimana menunjukkan bahwa densitas nylon mencapai 1,09-1,14 jika 

dibandingkan dengan densitas air laut yang berkisar 1,027g/cm
-3

maka densitas dari PSM 

menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan densitas air laut sehingga mikroplastik berada 

pada sedimen atau tenggelam dankarena pengaruh dari faktor alam mengakibatkannya berada di 

permukaan air laut. Particle suspected as microplastic (PSM) jenis Nylon ini dapat berasal dari 

limbah tekstil, peralatan rumah tangga, dan kemasan makanan sehingga hal ini sesuai dengan 

kondisi lingkungan tambak lorok yang terlihat bahwa sampah tersebut terlihat jelas berada 

dikawasan industri dan perkampungan.Hal ini sesuai dengan pernyataan Browne et al.(2011) 

bahwa mikroplastik jenis fiber diidentifikasi sebagai polyester atau poliamide. 

 

Mikroplastik memberikan dampak fisik secara langsung terhadap organisme yang 

mengkonsumsinya yaitu berupa tersedak, mengalami luka internal atau eksternal, luka ulserasi, 

penyumbatan saluran pencernaan, gangguan kapasitas makan, kelaparan, kekurangan tenaga, 

atau kematian.Wright et al.(2013) menyebutkan bahwa organisme laut yang menelan 

mikroplastik dapat mengakibatkankekurangan cadangan energi akibat respon inflamasi dari 

jaringan mikroplastik atau pengurangan makan serta kejenuhan palsu akibat dari akumulasi 

partikel dalam rongga pencernaan bahkan terjadinya translokasi melalui usus ke peredaran 
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darah.Rochman et al. (2013) juga menambahakan bahwa dampak dari menelan mikroplastik 

terhadap organisme laut adalah terjadinya inflamasi respon pada jaringan, dan dapat mengurangi 

stabilitas membrane sel dari sistem pencernaan. 

 

Selain memiliki dampak langsung terhadap organisme laut tentunya mikroplastik juga 

berdampak lebih luas terhadap lingkungan abiotik atau biotik serta ekosistem.mikroplastik 

diperkirakan lebih menyerap kontaminan pada suatu lokasi yang memiliki tingkat pencemaran 

yang tinggi dan waktu tinggal partikel yang lebih lama, serta penyimpanan potensial dalam 

sedimen (Thompson et al., 2014). Ketika mikroplastik terakumulasi di sedimen maka biota 

bentik juga akan mengkonsumsi mikroplastik seperti zooplankton, kerang, dan teripang dan ini 

akan mempengaruhi tingkat trofik yang lebih tinggi seperti ikan dan burung laut (Wright et al.,. 

2013). 

 

Plastik memiliki komponen kimiaseperti plasticizer, phthalates, alkylphenol, dan biosphenol A 

yang dapat menjadi sumber kontaminasi dan mentransfer zat beracun yang ada 

disekitarnya(Hollman et al., 2013). Sehingga potensi untuk bahan kimia tersebut membawa 

kontaminan organikseperti (PCBs)dan (PBTs) PAHs dan pestisida sedangkan komponen 

anorganik seperti logam berat dapat terakumulasi dalam mikroplastikdan akan ditransfer ke 

organisme melalui transportasi hidrofobik (Teuten et al., 2009). Akan tetapi kapasitas serapan 

bervariasi antara plastik yang satu dengan plastik lainnya misalnya pada polietilen menyerap 

kontaminan lebih besar dibandingkan polimer lainnya,dan pelepasan kontaminan dari plastik 

difasilitasi oleh peningkatan suhu dan pH yang rendah. 

 

Belum banyak penelitian lebih lanjut mengenai dampak mikroplastik terhadap kesehatan akan 

tetapi beberapa sumber menyebutkan bahwa pelepasan monomer etilen dari partikel LDPEdi 

bawah pengaruh enzim pencernaan yang memiliki kemampuan untuk biodegradasipolimer 

polietilen. Etilena yang dilepaskan akan menghasilkanpembentukannyaetilena oksida dan etilena 

glikogen yang menyebabkan hyperproteinemia. Bahan kimia yang terbawa seperti PCB dan 

metal juga dapat menimbulkan efek karsinogen ketika masuk ketubuh manusia(Karama Ali et 

al., 2016). Oleh sebab itu diperlukan pengendalian risiko seperti diterbitkannya regulasi baku 

keamanan pangan laut berdasarkan kandungan mikroplastik. 




