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4. PEMBAHASAN 

 

4.1.  Metode Ekstrasi  

Metode yang dipakai menggunakan larutan KOH untuk digesti sampel pada suhu 40°C dan 

larutan NaI untuk proses ekstraksi. Menurut Karami et al., (2017), bahwa lama inkubasi 

material biologi dalam larutan KOH suhu 40°C merupakan suhu yang efisien untuk 

mendestruksi sampel jaringan kerang hijau. Ekstraksi dengan larutan KOH suhu 40°C 

menghasilkan recovery rate yang paling baik untuk polimer plastik. Ekstraksi meningkat 

dengan penggunaan larutan NaI. Ekstraksi menggunakan larutan NaI berhasil memisahkan 

partikel mikroplastik dan bahan organik lain dari membran filter serta menghasilkan recovery 

rate antara 95% sampai 105% untuk seluruh ekstrasi polimer plastik. Ekstraksi dengan 

larutan NaI dilakukan untuk proses lanjutan yang bertujuan memisahkan material organik dan 

partikel mikroplastik sebelum pengamatan partikel mikroplastik pada mikroskop.  

 

Prosedur untuk mencegah kontaminasi dilakukan dalam penelitian ini. Prosedur tersebut 

dilakukan supaya sampel tidak mengalami kontaminasi lain yang tidak diinginkan dari luar 

sampel. Kontaminasi tersebut akan menyebabkan partikel – partikel lain masuk ke dalam 

sampel, sehingga akan berdampak bertambah banyak partikel mikroplastik yang ditemukan 

dalam sampel. Banyaknya partikel mikroplastik tersebut menyebabkan kesulitan peneliti 

melakukan identifikasi. Partikel mikroplastik tidak hanya ditemukan pada larutan sampel 

kerang hijau, tetapi ditemukan pada larutan blanko. Larutan blanko mengalami kontaminasi 

mikroplastik disebabkan oleh berbagai sumber. Sumber – sumber tersebut dapat berasal dari 

serat pakaian, larutan yang digunakan, atau air contamination  (De Witte et al., 2014).  

 

Prosedur untuk menghindari kontaminasi dilakukan selama eksperimen maupun preparasi 

alat dan sampel. Prosedur yang diterapkan tidak hanya menjaga area kerja dalam keadaan 

steril, dan alat – alat yang digunakan harus berbahan kaca maupun stainless steel. Tetapi, 

peneliti harus menggunakan atribut tertentu seperti masker, sarung tangan, jas lab berbahan 

katun. Larutan – larutan yang digunakan juga harus disaring terlebih dahulu menggunakan 

vacuum filter dengan kertas saring 8 µm. Bahan pelarut dan bahan pembilas pun disaring 

terlebih dahulu sebelum digunakan.  Langkah – langkah tersebut diadopsi dari Karami et al., 

(2017).
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Van Cauwenberghe et al., (2014) menyatakan bahwa kontaminasi dari udara merupakan 

fenomena yang dapat terjadi dalam penelitian mikroplastik.  Akibatnya, diperlukan tindakan 

pencegahan yang ketat ketika melakukan observasi pada sampel. Langkah – langkah atau 

prosedur aseptis yang telah diterapkan dari penelitian – penelitian terdahulu dapat diadopsi 

dari Karami et al. (2017). Usaha yang diterapkan bertujuan untuk menghindari kontaminasi 

ketika menangani dan memproses sampel. Oleh sebab itu, prosedur pencegahan kontaminasi 

selalu diterapkan saat pelaksanaan metode destruksi.  

 

4.2.  Paparan Cemaran Mikroplastik  

 

Sampel penelitian ini berasal dari lokasi pasar yang berbeda. Lokasi pasar ditentukan 

berdasarkan pada kategori pasar dengan jumlah pedagang dan luas pasar. Lokasi pasar yang 

dipilih adalah Pasar Karang Ayu, Pasar Peterongan dan Pasar Bulu. Ketiga pasar tersebut 

memiliki perbedaan dari segi kondisi lingkungan pasar. Pasar Bulu memiliki kondisi 

lingkungan lebih baik dibandingkan dengan Pasar Karang Ayu dan Pasar Peterongan. 

Kondisi tersebut disebabkan karena Pasar Bulu telah mengalami renovasi dari konstruksi 

bangunan pasar, tata ruang dan penataan pedagang. Akibatnya, Pasar Bulu dilihat dari segi 

bangunan pasar lebih bersih dan tidak becek jika dibandingkan dengan dua pasar lain, 

sedangkan dari segi tata ruang dan penataan pedagang lebih rapi dan lebih tertata.  

 

 

(a)                                  (b)    (c) 

 

Gambar  15. Kondisi Pedagang. (a) Pasar Karang Ayu, (b). Pasar Bulu, (c) Pasar Peterongan.  
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Sementara, ketiga pedagang dari tiga lokasi pasar yang berbeda mempunyai kebiasaan yang 

sama, yaitu kebiasan menggunakan kantung plastik. Kebiasaan tersebut dapat berpengaruh 

pada cemaran mikroplastik, karena plastik dapat mengalami degradasi dari plastik yang 

berukuran besar menjadi potongan – potongan yang berukuran kecil. Plastik dapat mengalami 

perubahan ukuran menjadi potongan – potongan yang kecil (Andrady, 2011). Selain itu, 

kantung plastik yang berukuran besar merupakan salah satu sumber mikroplastik terbentuk.  

Salah satunya, yaitu mikroplastik berbentuk film. Bentuk film terbentuk dari plastik 

pembungkus atau kantung plastik yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari – hari 

(Tanaka dan Takada, 2016). Cemaran limbah kantung plastik disebabkan oleh lingkungan 

padat penduduk di dekat laut. Pemukiman padat penduduk dapat mengkontaminasi 

mikroplastik pada sedimen (Browne et al., 2008).  

  

Pada Tabel 1 disajikan data sampel yang mengandung mikroplastik serta total mikroplastik 

yang terkandung dalam sampel. Dari 30 sampel kerang hijau di setiap lokasi pasar 

terkandung cemaran mikroplastik pada seluruh sampel. Dengan kata lain, seluruh sampel dari 

tiga pasar yang berbeda 100% tercemar mikroplastik. Mikroplastik yang ditemukan dalam 

kerang hijau mempunyai nilai rerata 11,12±2,98 partikel/organisme. Hasil dari penelitian ini 

bila dibandingkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan di berbagai negara di dunia 

memiliki tingkat cemaran mikroplastik yang tinggi. Mikroplastik yang ditemukan kerang biru 

di United Kingdom, Jerman dan Belgia rata – rata berkisar 0,35 – 0,67 partikel (Li et al., 

2018; Van Cauwenberghe et al., 2014; De Witte et al., 2014). Sementara, mikroplastik yang 

ditemukan kerang biru di Cina rata – rata sebesar 4,3 partikel per ekor kerang (Li et al., 

2015).  

 

Bentuk mikroplastik yang banyak ditemukan dari berbagai penelitian yang telah dilakukan 

berbentuk fibres. Bentuk fibres yang ditemukan disebabkan karena larutan yang digunakan 

untuk pemecahan jaringan kerang tidak disaring terlebih dahulu. Sumber lain berasal dari 

penggunaan pakaian yang berbahan dasar dari serat kain sintetis selama proses isolasi 

mikroplastik (De Witte et al., 2014). Sementara, bentuk yang mendominasi dari penelitian ini 

untuk seluruh pasar adalah bentuk fragment dan film. De Witte et al. (2014), mengatakan 

bahwa mikroplastik bentuk film berasal dari lingkungan tempat hidup kerang hijau yang 

tercemar oleh plastik yang mengalami degradasi plastik menjadi potongan kecil. Bentuk 

fragment juga  disebabkan lingkungan pantai yang tercemar oleh limbah plastik yang berasal 

dari berbagai aktivitas manusia. Degradasi plastik dari sampah – sampah rumah tangga, 
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seperti botol plastik, plastik perekat dan jaring penangkap ikan menyebabkan terbentuk 

mikroplastik berbentuk fragments (Free et al., 2014).  

 

Pembatasan ukuran mikroplastik di penelitian ini didasarkan pada adopsi ukuran sesuai 

Phuong et al.(2017). Namun, kerang yang digunakan berbeda jenis dengan kerang yang 

digunakan pada penelitian ini. Hasil dari penelitian Phuong et al. (2017), menyatakan bahwa 

ukuran mikroplastik yang diperoleh dari kerang biru berukuran 50 – 100 µm. Jika 

dibandingkan dengan hasil penelitian sampel kerang hijau  terlihat bahwa hasil penelitian 

yang diperoleh berukuran lebih kecil dari kerang biru.  

  

4.3.  Keamanan Pangan dan Toksisitas Mikroplastik Pada Manusia 

 

Berdasarkan ukuran mikroplastik yang ditemukan pada penelitian ini berukuran <20µm. 

Ukuran tersebut dapat memungkinkan mengganggu kesehatan manusia. Selain itu, ukuran 

tersebut memungkinkan terjadinya transkolasi ke tubuh organisme laut yang menelan partikel 

mikroplastik maupun manusia. Partikel mikroplastik masuk ke sistem peredaran darah 

manusia melalui kelenjar getah bening. Ukuran partikel lebih dari 1,5 µm terdapat 

kemungkinan akan menyumbat pembuluh kapiler yang kecil. Ukuran partikel tersebut juga 

dapat terjadi fagositosis oleh makrofag yang terjadi di dalam sirkulasi darah dan juga akan 

terjadi di dalam usus. Kehadiran mikroplastik di dalam lumen (atau jaringan otot) dapat 

diprediksi akan berinteraksi dengan cairan komplek dalam tubuh manusia melalui proses 

adsorpsi yang didukung oleh permukaan darah dan akan mengisi protein dan glikoprotein. 

Kemudian mikroplastik akan teradsorbsi ke dalam permukaan partikel. Akibatnya dapat 

mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan pembengkakan usus (Hollaman et al., 2013).  

 

Browne et al. (2008), menyatakan ukuran 2 µm – 9,6 µm mampu mengalami transkolasi ke 

organ kerang sehingga mikroplastik kemungkinan dapat mempengaruhi kesehatan manusia. 

Ukuran partikel tersebut menyebabkan mikroplastik masuk ke tubuh manusia, dari usus 

melalui fagositosis sehingga partikel dapat masuk ke sistem peredarah melalui sel darah 

merah. Transkolasi mikroplastik dibuktikan melalui hasil eksperimen menggunakan tikus 

sebagai hewan uji. Berdasarkan hasil penelitian tersebut memungkinkan ukuran mikroplastik 

dalam penelitian ini juga mampu mengalami transkolasi sehingga partikel tersebut 

kemungkinan mempengaruhi kesehatan manusia.  
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Efek toksiksitas dari cemaran mikroplastik masih belum dikenali dengan baik bahkan belum 

terdapat efek yang pasti dari mikroplastik. Namun, banyak literatur, seperti Lusher (2015) 

yang menyatakan mikroplastik mempunyai efek fisik dan kimiawi pada organisme yang 

menelannya. Apabila tertelan, maka mikroplastik dapat melewati usus bahkan terdapat 

kemungkinan terdeposit di saluran pencernaan. Mikoplastik akan berbahaya jika partikel 

menggumpal yang akan menghalangi jalannya makanan dalam sistem pencernaan. 

Sementara, apabila mikroplastik terakumulasi dalam jumlah tinggi pada usus hewan kecil, 

terdapat kemungkinan mempunyai dampak yang mirip dengan biota yang berukuran besar 

dari partikel – partikel. Kedua kondisi tersebut akan berdampak penyumbatan sistem 

pencernaan pada tubuh organisme yang menelan. Dampak lain dari akumulasi partikel 

mikroplastik pada pencernaan dapat menurunkan tingkat konsumsi makanan akibat rasa 

kenyang yang salah.  

 

Terdapat pula kekhawatiran bila partikel – partikel mikroplastik dapat memungkinkan 

terjadinya perpindahan kontaminan kimia ke organisme. Dua mekanisme yang memungkinan 

terjadi perpindahan tersebut. Pertama pelepasan bahan – bahan aditif seperti plasticisers yang 

dimasukkan ke dalam pembuatan plastik. Kedua, akumulasi dan pelepasan polutan organik 

(Lusher et al., 2015).  

 

Setelah mengetahui cemaran mikroplastik pada kerang hijau kemungkinan dapat 

mempengaruhi rantai makanan manusia. Mikroplastik mungkin berpotensi pada kesehatan 

manusia. Untuk itu, jumlah dan ukuran partikel mikroplastik yang diperoleh pada penelitian 

ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai risiko mikroplastik 

pada kesehatan manusia terkait keamanan pangan dan ketersediaan pangan. Oleh itu, 

masyarakat Semarang merasa aman ketika mengkonsumsi kerang hijau. 

 

 

 

 

 

 


