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1. PENDAHULUAN  

1.1.Latar Belakang 

 

Di Indonesia, sampah merupakan salah satu masalah yang serius dan belum dapat 

terselesaikan sampai saat ini. Setiap tahun jumlah sampah semakin meningkat, sehingga 

sampah dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan. Jumlah sampah disebabkan oleh 

peningkatan jumlah penduduk di Indonesia (Purwaningrum, 2016). Peningkatan sampah 

tersebut disebabkan oleh aktivitas manusia dalam kehidupan sehari – hari (Praniti et al., 

2017). Plastik merupakan jenis sampah yang menyumbang jumlah limbah paling tinggi 

dibanding jenis sampah yang lain. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat serta dapat 

menurunkan kesuburan tanah. Sifat tersebut menyebabkan dampak negatif terhadap 

lingkungan, terutama lingkungan laut. Cemaran plastik di laut seluruh dunia mencapai 

hampir 300 juta ton sampah yang mengambang di permukaan laut. Sampah plastik tidak 

hanya mengambang di laut, tetapi juga terakumulasi di dasar laut dan garis pantai dari daerah 

kutub hingga ekuator (Booerger et al., 2015).  

 

Jambeck (2015) mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan kontributor sampah di laut 

terbesar kedua di dunia, setelah Cina dengan jumlah cemaran sebesar 0,48 – 1,29 juta ton per 

tahun. Jumlah cemaran plastik yang tinggi disebabkan oleh peningkatan populasi di Indonesia 

dan tingkat penggunaan plastik yang berlebih. Sementara, jumlah sampah di Kota Semarang 

berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tahun 2017, jumlah sampah 

yang masuk ke TPA Jatibarang sebesar ± 800 – 900 ton per hari. Jumlah sampah di Semarang 

mengalami peningkatan rata – rata 1,5 % per tahun. Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat 

Semarang umumnya berupa material organik maupun material anorganik. Komposisi sampah 

dari material tercatat pada data TPA Jatibarang Kota Semarang sebesar ± 62%, sedangkan 

komposisi sampah dari material anorganik sebesar ± 38%.  
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Cemaran plastik yang ditemukan salah satunya adalah mikroplastik di ekosistem perairan. 

Mikroplastik terbentuk dari degradasi barang plastik yang berukuran besar menjadi potongan 

plastik berukuran kecil (Andrady, 2011). Proses degradasi berlangsung karena paparan sinar 

matahari yang mengakibatkan fotodegradasi terjadi. Degradasi mikroba membantu proses 

degradasi plastik (Wright et al., 2017). Kehadiran dan akumulasi mikroplastik di perairan 

maupun laut menjadi masalah yang serius, karena partikel mikroplastik dapat tertelan hewan 

– hewan maupun biota laut (Browne et al., 2011).  

 

Mikroplastik telah terdeteksi masuk ke pantai dan jejaring makanan. Mikroplastik ditemukan 

dalam berbagai organisme dari tingkat rantai makanan yang dasar (planktonik) seperti 

zooplankton, chaetogatha, copepods. Selain itu, mikroplastik terdekteksi di tingkat rantai 

makanan yang lebih tinggi yaitu pada avertebrata, seperti krustasea dan bivalvia,serta 

vertebrata seperti ikan. Hewan – hewan tersebut menelan mikroplastik secara langsung 

maupun melalui predasi organisme tingkat rantai makanan yang lebih rendah (Hollman et al., 

2013).  

 

Kerang merupakan salah satu sumber utama paparan mikroplastik. Paparan mikroplastik di 

kerang telah terdeteksi melalui beberapa penelitian yang telah dilakukan di berbagai negara di 

dunia. Di Jerman, mikroplastik ditemukan dalam kerang biru (Mytillus edulis) dengan rata – 

rata partikel mikroplastik yang ditemukan sebesar 0,36 ± 0,07 partikel per gram kerang (Van 

Cauwenberghe et ai., 2014). Di Belgia juga ditemukan mikroplastik di dalam kerang dengan 

partikel mikroplastik yang ditemukan rata – rata sebesar 0,35 partikel / gram kerang (De 

Witte et al., 2014). Selain itu, cemaran mikroplastik pada kerang biru (Mytillus edulis) di 

Cina sebesar 4,3 partikel per ekor kerang (Li et al., 2015). Di United Kingdom (UK) 

ditemukan pula mikroplastik yang mencemari kerang biru yang dijual di supermarket, 

cemaran mikroplastik sebesar 5,20 ± 2,27 partikel per kerang (Li et al., 2018).  

 

Berdasarkan data – data mikroplastik yang mencemari kerang di berbagai negara di dunia. 

Cemaran mikroplastik kemungkinan juga mencemari kerang yang dijual di Pasar Semarang. 

Salah satunya adalah kerang hijau. Kerang hijau (Perna viridis) memiliki potensi yang besar 

dalam pengolahan pangan. Kerang hijau memiliki kandungan protein yang tinggi serta mudah 

dijumpai di pasar – pasar tradisional, karena budidaya kerang hijau yang mudah dan harga 

kerang hijau yang relatif murah. Oleh karena itu, kerang hijau sangat digemari masyarakat 

Semarang untuk dikonsumsi dan kerang hijau dijadikan sebagai bahan pangan sumber protein 
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(Eshmat et al., 2014). Namun, kerang hijau rentan terhadap cemaran mikroplastik, karena 

kerang hijau mempunyai sistem filter feeder pada sistem pencernaan sehingga kerang hijau 

menyaring seluruh partikel di sekitar tempat hidupnya. Selain itu, kerang hijau termasuk 

hewan yang tidak dapat bergerak untuk berpindah tempat. Akibatnya, kerang hijau mudah 

mengalami cemaran maupun akumulasi mikroplastik di dalam tubuh kerang (Sudaryanto et 

al., 2005).   

 

Paparan mikroplastik ke manusia dapat melalui makanan yang dikonsumsi oleh manusia. 

Dampak negatif yang ditimbulkan dari mikroplastik berasal dari senyawa kimia yang 

terkandung dalam plastik maupun senyawa toksik yang dapat menempel di mikroplastik. 

Sementara bahaya fisik dari mikroplastik ukuran kecil memungkinkan terjadinya transkolasi 

mikroplastik ke organ – organ hewan atau organisme yang menelan mikroplastik (Griet et al., 

2015). Paparan mikroplastik dapat mempengaruhi kesehatan manusia, terutama pada sistem 

pencernaan manusia (Van Cauwenberghe et al., 2014). Risiko mikroplastik pada seafood 

terkait kesehatan manusia sampai saat ini belum dapat dipastikan dampak yang akan terjadi 

pada manusia. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut melalui beberapa 

penelitian maupun studi kasus. Penelitian ini merupakan salah satu bagian dari tahapan untuk 

melakukan analisis risiko mikroplastik pada seafood.  

 

Namun, sebagian masyarakat khususnya masyarakat Semarang tidak mengetahui bahwa 

kerang hijau memiliki potensi tercemar plastik yang tinggi. Partikel mikroplastik dapat 

menimbulkan risiko yang berkaitan dengan kesehatan. Mikroplastik juga mempunyai potensi 

bahaya keamanan pangan yang cukup besar bagi konsumen yang mengkonsumsi kerang 

hijau. Untuk itu, diperlukan penelitian untuk memastikan ada atau tidak cemaran 

mikroplastik pada kerang hijau yang dikonsumsi di Kota Semarang. Kepastian tersebut 

diperlukan untuk memastikan keamanan konsumsi kerang hijau.   
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1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Pencemaran  Plastik  

 

Sejak pertengahan abad 20 tahun produksi plastik semakin meningkat ditandai dengan 

pengembangan polimer sintetik yang dijadikan sebagai barang yang dapat menunjang 

kehidupan manusia modern (Andrady, 2011). Peningkatan tersebut dikarenakan manusia 

modern menganggap plastik mempunyai keunggulan dibanding dengan bahan yang lain, 

misalkan ringan fleksible, tidak mudah pecah serta isolator panas. Namun disisi lain plastik 

dapat membahayakan lingkungan perairan (Suryono, 2013).  

 

Sementara, perkembangan zaman yang semakin modern diikuti dengan persoalaan 

penumpukan sampah yang kian banyak sehingga perlu ditangani lebih lanjut. Timbunan 

sampah yang banyak dapat mengganggu kesehatan manusia dan merusak ekosistem darat 

maupun laut. Timbunan tersebut terjadi akibat dari aktivitas manusia yang kian meningkat 

tanpa adanya kepekaan manusia terhadap kebersihan lingkungan sekitar (Purwaningrum, 

2016) 

 

Plastik digunakan sebagai bahan dasar pembuatan produk yang menunjang kebutuhan sehari 

– sehari. Budaya penggunaan plastik yang tinggi di masyarakat tidak diimbangi dengan 

pengolahan limbah yang baik, sehingga dapat menimbulkan masalah yang kompleks bagi 

ekosistem laut. Sampah plastik yang terdapat di lautan dapat mengganggu kehidupan biota 

laut. Akibat dari sampah plastik yang terakumulasi di dalam lautan (Wright et al., 2013).  

 

Plastik merupakan jenis sampah yang menyumbang jumlah limbah paling tinggi 

dibandingkan jenis sampah lain. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat serta dapat 

menurunkan kesuburan tanah. Sifat tersebut menyebabkan dampak negatif terhadap 

lingkungan, terutama lingkungan laut. Cemaran plastik di laut seluruh dunia mencapai 

hampir 300 juta ton sampah yang mengambang di permukaan laut. Sampah plastik tidak 

hanya mengambang di laut, tetapi juga terakumulasi di dasar laut dan garis pantai hingga 

daerah kutub (Booerger et al., 2010).  
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Sesungguhnya, bahaya yang ditimbulkan dari cemaran plastik tidak langsung dirasakan dan 

tidak terlihat. Bahaya tersebut disebabkan karena potongan kecil dari plastik yang tidak 

terlihat akan cenderung lebih besar daripada barang sampah plastik. Cemaran plastik 

berbahaya untuk biota laut bila potongan plastik tertelan oleh hewan maupun biota laut 

tersebut (Andrady, 2011) 

 

Cemaran plastik yang ditemukan salah satunya adalah mikroplastik di ekosistem perairan. 

Mikroplastik terbentuk dari degradasi barang plastik yang berukuran besar menjadi potongan 

plastik yang berukuran kecil (Andrady, 2011). Proses degradasi plastik berlangsung karena 

paparan sinar matahari yang mengakibatkan fotodegradasi terjadi. Degradasi mikroba juga  

membantu proses degradasi plastik (Wright et al., 2015). Proses degradasi plastik dapat 

dipengaruhi oleh faktor tertentu. Faktor yang mempengaruhi proses tersebut adalah abrasi 

melalui gelombang laut (Wright et al., 2017).  

 

1.2.2. Mikroplastik Pada Seafood dan Risiko yang Ditimbulkan 

 

Mikroplastik didefinisikan sebagai material plastik yang berukuran kurang dari 5mm (<5mm) 

sehingga partikel tersebut tidak dapat terlihat oleh mata telanjang (Law and Thompson, 

2014).  Mikroplastik terbentuk dari berbagai sumber. Sumber – sumber partikel mikroplastik 

terbentuk dapat dibedakan menjadi dua sumber. Sumber primer berasal dari proses 

pembuatan produk – produk kosmetik maupun produk – produk perawatan tubuh. Sumber 

kedua yaitu sumber sekunder. Sumber tersebut berasal dari proses degradasi plastik yang 

berukuran besar, seperti botol plastik, kantung plastik (GESAMP, 2015).  

 

Mikroplastik terutama terbuat dari polietilen, polipropilen, dan polimer lain. Apabila produk 

maupun utilitas plastik semakin meningkat, maka mikroplastik akan menjadi polutan baru 

yang dapat mencemari laut. Oleh sebab itu, pencemaran mikroplastik merupakan fenomena 

yang tidak mengherankan di era sekarang (Carr et al., 2016). Mikroplastik yang menyebar 

luas pada perairan telah mengkontaminasi berbagai biota perairan bahkan hewan laut yang 

sering dikonsumsi manusia dan dijual di pasar, salah satunya adalah kerang (Karami et al., 

2017).  
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Sedimen di pantai dekat pemukiman padat penduduk dapat terkontaminasi mikroplastik. 

Browne et al. (2011) menemukan mikroplastik di delapan belas pantai dari enam benua 

tercemar mikroplastik dengan kecenderungan bentuk fibres (berbentuk serat). Temuan 

tersebut menunjukkan hubungan antara lingkungan yang padat penduduk dengan prevalensi 

keberadaan mikroplastik dalam sedimen di wilayah dekat pantai. Populasi penduduk yang 

tinggi diprediksi semakin meningkatkan prevalensi mikroplastik di dalam sedimen di 

lingkungan pantai yang dibuktikan melalui jumlah partikel tinggi yang terdapat pada sedimen 

dari 2 lokasi pantai di United Kingdom (UK). Mikroplastik yang terdapat di dalam sedimen 

berpotensi mencemari organisme maupun hewan laut, sehingga partikel mengalami 

akumulasi di dalam tubuh organisme.  

 

Mikroplastik memberikan dampak secara kimia dan fisik ke hewan atau organisme yang 

menelan partikel mikroplastik. Organisme yang tidak langsung menelan mikroplastik pun 

dapat merasakan dampak dari mikroplastik melalui rantai makanan (Griet et al., 2015). 

Dampak kimia mikroplastik  berasal dari dua sumber. Sumber pertama berasal dari  senyawa 

kimia yang terkandung pada plastik. Senyawa kimia yang terkandung dalam plastik, 

contohnya plasticzer seperti BPA (bisphenol-A) umumnya ditambahkan selama proses 

pembuatan plastik. Sumber lain berasal dari akumulasi polutan organik di laut. Polutan 

organik seperti polycylic aromatic hydrocarbons, polychlorinated biphenyls dapat terserap ke 

permukaan mikroplastik dari air laut. Polutan organik memiliki polaritas yang lebih kecil 

dibandingkan permukaan plastik, sehingga polutan organik mudah masuk ke permukaan 

plastik (Griet et al., 2015).  

 

Dampak fisik mikroplastik terkait ukuran mikroplastik di organisme yang tercemar 

mikroplastik. Ukuran mikroplastik yang kecil berpotensi terjadi transkolasi di organ – organ 

hewan yang tercemar mikroplastik (Griet et al., 2015). Browne et al. (2008), menyatakan 

mikroplastik (polystyrene micropspheres) dengan ukuran 2 – 9,6 µm mencemari tubuh 

kerang biru. Partikel mikroplastik mengalami transkolasi dari usus melalui proses fagositosis 

masuk ke peredaran darah melalui sel darah merah. Pada penelitian tersebut menggunakan 

tikus sebagai hewan uji terkait implikasi mikroplastik ke manusia. Dari hasil penelitian 

terbukti positif mikroplastik dapat mengalami transkolasi dari usus ke peredaran darah. 

Sementara, di dalam tubuh kerang juga mengalami akumulasi partikel di saluran pencernaan 

dan masuk ke sistem peredaran darah melalui haemolymph (sel darah merah). Proses 
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translokasi dari rongga usus ke sistem peredaran darah di kerang berlangsung hanya dalam 3 

hari. Sementara, partikel mikroplastik pada kerang mampu bertahan lebih dari 48 hari.  

 

Kerang merupakan salah satu biota laut yang mudah mengalami pencemaran mikroplastik. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa ilmuwan ditemukan mikroplastik 

dalam kerang dengan spesies yang berbeda. Van Cauwenberghe et al. (2014), 

mengungkapkan kerang biru dari tempat budidaya kerang di Jerman ditemukan mikroplastik 

sebanyak 0,36 partikel per gram dengan ukuran partikel 5 - 10µm. Li et al. (2015), 

mengungkapkan 9 spesies kerang yang dibeli dari pasar di Cina ditemukan mikroplastik 

sebanyak 3,3 partikel per kerang. Bentuk mikroplastik yang ditemukan pada kerang di Cina 

antara lain fibres, fragments dan pellets.  

 

Efek buruk dari mikroplastik pada hewan laut menyebabkan kematian pada hewan yang 

tercemar, laju makan berkurang, massa tubuh hewan berkurang serta penurunan tingkat 

metabolisme hewan laut. Efek lain pada hewan laut adalah penurunan fertilitas hewan laut, 

perubahan perilaku, penurunan energi untuk pertumbuhan, kerusakan usus. Efek – efek 

mikroplastik pada hewan laut menunjukkan di alam liar terutama daerah industri atau daerah 

dengan konsentrasi plastik yang tinggi dapat merugikan lingkungan ekosistem dan 

keanekaragaman hayati. Kondisi tersebut secara tidak langsung berdampak pada keamanan 

pangan manusia terkait dengan ketersediaan pangan (Barboza et al., 2018).  

 

Kehadiran cemaran mikroplastik pada  kerang akan memperngaruhi rantai makanan manusia. 

Mikroplastik berpotensi pada kesehatan manusia. Mikroplastik yang tertelan manusia dapat 

berdampak saluran pencernaan manusia, terutama proses penyerapan  di dalam usus. Ketika 

manusia mengkonsumsi kerang rata – rata 250 g maka 1 konsumen mengkonsumsi 90 

partikel  (Van Cauwenberghe et al., 2014). Namun, efek negatif dari partikel mikroplastik ke 

manusia masih belum diketahui secara pasti. Hingga saat ini tidak diketahui seberapa besar 

ukuran mikroplastik yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia.  
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Hingga saat ini banyak dilakukan penelitian mengenai paparan mikroplastik ke manusia. 

Lusher et al. (2017), menyatakan saat ini para ilmuwan sedang berspekulasi bahwa 

mikroplastik dengan ukuran lebih besar dari 150µm (<150µm) kemungkinan tidak akan 

diserap oleh tubuh manusia, sedangkan mikroplastik dengan ukuran lebih kecil dari 150µm 

kemungkinan dapat menstranslokasi melalui rongga usus ke getah bening dan sistem 

peredaran darah. Mikroplastik dengan ukuran kurang dari samadengan 20µm (≤20µm) dapat 

menembus ke organ manusia. Sementara, mikroplastik yang berukuran sangat kecil (0,1> 

10µm) akan dapat masuk dan menembus seluruh  organ manusia serta partikel tersebut dapat  

menjadi penghalang aliran darah ke otak manusia.  

 

1.2.3. Kerang Hijau  

 

Kerang merupakan salah satu hasil sumberdaya perikanan yang banyak diperoleh melalui 

penangkapan di alam. Kerang juga banyak dijumpai dengan mudah di pasar – pasar modern 

maupun tradisional. Salah satunya adalah kerang hijau (Perna viridis). Populasi kerang hijau 

(Perna viridis) yang banyak di perairan Indonesia sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan 

dalam pengolahan makanan. Populasi yang banyak disebabkan oleh budidaya kerang hijau 

yang relatif mudah dilakukan di perairan pantai. Banyaknya populasi kerang hijau diimbangi 

oleh minat masyarakat akan konsumsi kerang hijau. Minat konsumsi yang tinggi terhadap 

kerang hijau karena kandungan gizi tinggi yang terkandung dalam kerang hijau, serta dapat 

diperoleh dengan harga yang terjangkau (Eshmat et al., 2014).   

 

Kandungan gizi pada kerang hijau dalam 100 gram bahan terdiri dari protein sebesar 21,9%, 

lemak sebesar 14,5%, karbohidrat sebesar 18,5%, air sebesar 49,8% dan abu sebesar 4,3%. 

Kandungan gizi tersebut setara dengan daging, daging ayam ataupun telur, karena 100 gram 

daging kerang mengandung 100 kalori (Liliandari dan Aunurohim, 2013).  Gosling (2004) 

menyatakan kerang hijau tinggi akan asam amino essensial, khususnya arginin, leusin dan 

lisin. Tidak hanya itu, berat daging kerang hijau jauh lebih banyak daripada kelompok kerang 

yang lain, contohnya seperti kerang darah. Kerang hijau mengandung daging lebih kurang 

30% dari bobot keseluruhan.  
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Kerang hijau hidup di perairan estuari-mangrove, di daerah teluk dengan substrat pasir 

berlumpur, dan berkadar garam sedang. Budidaya kerang hijau relatif cukup mudah, karena  

kerang hijau dapat bertahan hidup serta berkembang biak pada tekanan lingkungan yang 

tinggi. Selain itu, kerang hijau dapat hidup tanpa pemberian pakan. Kerang hijau dapat 

dijadikan sebagai biofilter atau organisme penyaring yang mampu meningkatkan kualitas 

lingkungan (WWF Indonesia, 2015).  

 

Kerang hijau biasanya hidup menempel di benda lain (substrat) dengan bantuan byssus 

(serabut penempel). Kerang hijau menempel dan bergerombol di dasar substrat yang keras, 

seperti kayu, batu karang, serta lumpur keras. Kerang hijau termasuk organisme sesil yang 

hidup bergantung pada ketersediaan zooplankton, fitoplankton atau material yang  tinggi akan 

kandungan organik (Cappenberg, 2008).  

 

Ukuran konsumsi kerang hijau berkisar antara 6 – 8 cm atau disebut pula matang gomad 

(kerang sudah gemuk). Setelah kerang hijau dipelihara selama 7 bulan, kerang hijau dapat 

mencapai ukuran 7,6 – 8,6 cm. Pertumbuhan kerang hijau rata – rata berkisar ±0,8 cm (WWF 

Indonesia, 2015).  

 

Pada cangkang kerang hijau memiliki berbedaan warna, di bagian tepi luar cangkang 

berwarna hijau, bagian tengah berwarna coklat sedangkan di bagian dalam berwarna putih 

(Cappenberg, 2008). Panjang cangkang biasanya dua kali lebar cangkang. Di bagian luar 

cangkang terdapat garis – garis lengkung yang disebut garis pertumbuhan (garis umur kerang 

hijau). Cangkang kerang hijau bagian dalam memiliki permukaan yang halus (Sari dan 

Harlyan, 2015). Struktur cangkang kerang hijau dapat dilihat pada Gambar 1  
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Gambar  1. Struktur Cangkang Kerang hijau (Gosling, 2004) 

 

 
Gambar  2. Anatomi Kerang Hijau (Perna viridis) (Sumber: Niswari, 2004). 
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Klasifikasi kerang hijau (Perna viridis), yaitu  

Kingdom  : Animalia 

Phylum : Moluska 

Class  : Bivalvia 

Sub Class : Lamellibranchiata 

Ordo  : Anisomyria 

Superfamily : Mytilacea 

Family  : Mytilidae 

Sub family : Mytilinae 

Genus  : Perna 

Species : Perna viridis  

(Cappenberg, 2008).  

 

Kerang hijau merupakan salah satu biota yang sangat rentan terjadinya cemaran atau polusi. 

Kondisi tersebut akibat karena kerang banyak dijadikan sebagai spesies kunci dalam program 

pemantauan laut yang mencerminkan status lingkungan laut. Hal tersebut dikarenakan 

luasnya persebaran populasi kerang, kemudahan dalam pengambilan sampel, toleransi 

terhadap salinitas yang cukup tinggi serta mudah terakumulasi dari berbagai polutan. Faktor – 

faktor tersebut menyebabkan kerang dijadikan sebagai organisme uji yang ideal untuk 

pemantauan status lingkungan laut (Griet et al., 2015).  

 

Kerang hijau mampu bertoleransi pada perubahan salinitas. Di habitat alami, kerang hijau 

mempunyai toleransi salinitas tinggi maupun rendah yang baik (Valkilly, 1989).  Selain itu, 

kondisi perairan yang baik untuk kerang hijau hidup pada pH 6,5 – 9 (Porsepwandi, 1998). 

Kerang hijau termasuk organisme sessile yang tidak dapat bergerak bebas untuk berpindah 

tempat, sedangkan pada waktu yang bersamaan cemaraan yang ada dilingkungan terus 

meningkat. Dengan demikian, kerang hijau bersifat resisten terhadap berbagai bahan – bahan 

pencemar (Sudaryanto et al. 2005).  
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Kerang hijau termasuk organisme filter feeder, yang mendapatkan makanan dengan cara 

memompa air melalui rongga mantel sehingga mendapatkan partikel – partikel yang ada di 

dalam air  atau dengan istilah lain menyaring partikel – partikel dari suatu perairan. Namun, 

saat ini kondisi perairan mengalami kondisi yang tidak sehat akibat banyak cemaran plastik 

yang terjadi. Semakin meningkatnya cemaran yang terjadi maka menyebabkan kerang hijau 

menjadi terganggu dalam melakukan filtrasi makanan baik secara langsung masuk ke 

jaringan tubuh kerang hijau atau melalui rantai makanan (Liliandari dan Aunurohim, 2013).  

 

1.3.Tujuan Penelitian   

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi mikroplastik 

pada kerang hijau yang dijual di Pasar Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


