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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Pencemaran limbah plastik di Indonesia sudah mencapai batas serius, menurut Jambeck 

et al. (2015) Indonesia menempati peringkat ke-2 sebagai negara yang menghasilkan 

limbah plastik paling banyak. Indonesia menyumbang sebanyak 0,48 – 1,29 juta metrik 

ton sampah plastik ke laut setiap tahunnya. Saat ini jumlah tersebut belum berakibat 

sangat fatal, namun jika dibiarkan seiring berjalannya waktu jumlah plastik terus 

meningkat sementara pengelolaan sampah plastik di Indonesia belum cukup baik. 

Persentase sampah plastik di Indonesia yang belum tertangani dengan benar sangat 

tinggi yaitu 83% (Jambeck et al., 2015). Hal tersebut diperparah dengan budaya 

masyarakat membuang sampah sembarangan terutama untuk sampah kemasan makanan 

atau minuman yang sebagian besar terbuat dari plastik (Syakti et al., 2017).   

 

Produksi plastik tertinggi adalah untuk memenuhi permintaan sektor kemasan yang 

hampir mencapai 40% dari seluruh total permintaan plastik (GESAMP, 2016). Dalam 

bidang pangan plastik dinilai lebih efisien sehingga banyak digunakan sebagai bahan 

pengemas menggantikan bahan tradisional. Keunggulan plastik sehingga dijadikan 

bahan pengemas yaitu harganya murah, ringan dan menjadi penghalang O2 serta barrier 

kelembaban yang baik. Akan tetapi, setelah tidak terpakai seluruh plastik tersebut 

akhirnya menjadi limbah yang terakumulasi di alam, khususnya laut (Kershaw, 2016).   

 

Ketika plastik sudah mencapai laut maka sebagian besar akan berubah menjadi 

mikroplastik  (Pösel et al., 2017). Mikroplastik merupakan partikel yang berukuran 0,1 

– 5000 µm (EFSA, 2016).  Plastik yang semula berukuran besar tidak benar – benar 

dapat terurai namun terfragmentasi akibat paparan cahaya UV, perubahan iklim, abrasi 

fisik seperti gelombang ombak pasang – surut laut, arus, angin sehingga terfragmentasi 

menjadi ukuran yang lebih kecil (Corcoran et al., 2009).  

 

Tercemarnya laut oleh mikroplastik mengakibatkan organisme yang hidup di dalamnya 

juga ikut terancam. Mikroplastik dapat tertelan, dibuktikan dengan terdapat laporan 

sebanyak 693 spesies hewan laut yang memakan plastik, 76,5% diantaranya dalam 
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bentuk partikel debu plastik (Gall & Thompson, 2015). Mikroplastik mudah termakan 

oleh organisme karena ukurannya yang kecil. Bila masa egestion lebih rendah dari yang 

dimakan maka timbul potensi bioakumulasi. Jika organisme yang mengakumulasi 

mikroplastik tersebut dimakan oleh predatornya maka terjadi biomagnifikasi. 

Biomagnifikasi menyebabkan rantai makanan yang paling atas mengakumulasi 

mikroplastik paling banyak (Au et al., 2017).  

 

Adanya penelitian yang melaporkan terdeteksinya mikroplastik dalam produk pangan 

yang dijual di pasar menandakan mikroplastik berpeluang mengkontaminasi makanan 

yang akan dikonsumsi manusia (Barboza et al., 2018). Status mikroplastik saaat ini 

adalah sebagai ―kontaminan lingkungan‖. Level batas maksimal mikroplastik belum 

ditentukan oleh badan legislasi namun, partikel ini memiliki potensi bahaya fisik dan 

kimia sehingga mengancam keamanan pangan, namun sejauh ini belum diketahui 

dampak pasti kontaminasi mikroplastik bagi tubuh manusia (Barboza et al., 2018). 

Berbagai zat kimia atau organik polutan pada mikroplastik diketahui dapat memicu 

kanker (Erren et al., 2015). International Agency of Resarch on Cancer (IARC) 

mengatakan monomer plastik stiren bersifat karsinogen (kelompok I) dan monomer 

vinil klorida (PVC, VCM) memiliki kemungkinan bersifat karsinogen (kelompok 2b) 

(Erren et al., 2015). Secara fisik keberadaan mikroplastik sebagai benda asing umumnya 

memicu pembengkakan. Mikroplastik diperkirakan juga dapat bertanslokasi dalam 

tubuh manusia jika berukuran < 150 µm. Perkiraan tersebut berpedoman pada studi 

hewan mamalia seperti anjing dan tikus karena belum ada studi in vivo mikroplastik 

pada manusia (Lusher et al., 2017). 

 

Saat ini belum ada dampak jelas kontaminasi mikroplastik pada kerang terhadap 

kesehatan manusia, maka perlu dilakukan analisa risiko. Analisa risiko merupakan 

pendekatan sistematis menggunakan ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam keputusan 

keamanan pangan. Analisa risiko digunakan untuk mendapat informasi dan bukti 

tingkat risiko dari kontaminan tertentu pada rantai pasok pangan sehingga membantu 

pemerintah memutuskan tindakan yang harus diambil (FAO/WHO, 2006). Analisa 

risiko saat ini juga belum dapat dilakukan karena belum adanya data paparan 

mikroplastik pada masyarakat Semarang. Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari 
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analisa risiko, tepatnya studi kasus kajian paparan (exposure assessment) dalam kajian 

risiko (risk assessment) dengan menyediakan data jumlah konsentrasi mikroplastik pada 

kerang darah yang dikonsumsi masyarakat Semarang. Data hasil penelitian ini ke 

depannya akan dipergunakan untuk mengukur paparan mikroplastik pada masyarakat di 

Semarang. Dalam pengukuran paparan cemaran data konsentrasi kandungan 

mikroplastik pada makanan dan data pola konsumsi makanan harus digabungkan agar 

menjadi kajian risiko paparan mikroplastik melalui pola makan. Setelah mengetahui 

paparan mikroplastik dari pola makan dan mengetahui konsentrasi mikroplastik tanpa 

mengakibatkan efek lanjutan, maka dapat dilakukan karakterisasi risiko (FAO/WHO, 

2005). Akhirnya seberapa besar kemungkinan dampak cemaran tersebut bagi manusia 

khususnya masyarakat Semarang dapat diperkiranan. 

 

Kerang termasuk salah satu organisme laut yang sering dikonsumsi manusia namun 

terancam terkontaminasi mikroplastik. Kerang memiliki keistimewaan yaitu dapat 

mencerminkan status lingkungan habitatnya sehingga dijadikan spesies kunci dalam 

program pemantauan laut. Alasan lain yang juga membuat hewan ini istimewa adalah 

karena terdistribusi luas di berbagai geografis, cenderung berdiam di suatu titik, toleran 

terhadap berbagai tingkat salinitas, tahan stres, mengakumulasi berbagai polutan 

(Vandermeersch et al., 2015). Kerang merupakan hewan filter feeder yang makan 

dengan menyaring perairan dan sedimen secara langsung sehingga hewan golongan ini 

dapat mendeteksi level toksisitas habitatnya (Tu et al., 2011). Ada korelasi positif antara 

kandungan mikroplastik pada kerang Mytilus edulis dan lingkungannya (Qu et al., 

2018). Oleh sebab itu kerang memiliki potensi bahaya, terlebih kerang dikosumsi dalam 

bentuk utuh sehingga potensi ancaman mengkonsumsi kerang lebih besar dibandingkan 

mengkonsumsi ikan yang sudah dibersihkan isi perutnya (Barboza et al., 2018). 

 

Salah satu jenis kerang yang paling mudah dijumpai di Semarang adalah kerang darah. 

Kerang darah yang dijual di pasar Semarang dapat berasal dari pantai di daerah sekitar 

maupun luar daerah. Tingkat pencemaran laut khususnya mikroplastik di setiap daerah 

dapat berbeda-beda. Disamping itu, sebelum sampai di pasar kerang darah telah melalui 

beberapa mata rantai pasok pangan sehingga ada peluang terjadi perubahan kualitas 

termasuk perubahan cemaran (Jaffee et al., 2010). Pasar merupakan terminal market 
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yang menghubungkan rantai pasok pangan dengan konsumen akhir (WHO, 2009). Oleh 

sebab itu pengambilan data dilakukan pada kerang darah dari pasar tradisional 

Semarang. Dengan demikian, data dapat merefleksikan konsentrasi mikroplastik pada 

makanan yang sedekat mungkin dapat dijangkau konsumen Semarang dalam rantai 

perdagangan (WHO, 2009). 

 

1.2. Tinjauan Pustaka  

1.2.1. Pencemaran Plastik  

Plastik adalah bahan polimer yang dibentuk pada suhu dan tekanan tertentu. Polimer 

tersebut terbentuk dari monomer – monomer seperti stiren, etilen, propilen dengan 

penambahan bahan tambahan seperti plastizer seperti ftalat, antioxidant, penstabil UV, 

lubrikan, pewarna, pencegah terbakar, bisphenol A (BPA) sehingga mendukung tujuan 

penggunaannya (Lusher et al., 2017). Penggunaan plastik terus meningkat dan 

mendominasi bahan – bahan lain, dari ketika diperkenalkan sekitar tahun 1930 hingga 

tahun 2012 jumlah produksi plastik telah meningkat 620% (Jambeck et al., 2015). 

Sumber cemaran plastik datang dari berbagai sumber antara lain kemasan (37%), 

bangunan dan konstruksi (21%), automotif (8%), elektronik dan listrik (6%), medis dan 

lainnya (28%) (Plastics-Europe, 2008). Kemasan mendominasi permintaan produksi 

plastik, sementara sebagai pengemas banyak plastik dirancang sebagai kemasan sekali 

pakai (single use plastic). Setelah dibuang plastik menjadi ancaman yang serius bagi 

lingkungan bila pengelolaan dan daur ulangnya tidak tepat (Avio et al., 2017). 

Kesalahan pengelolaan dan daur ulang sampah masih dilakukan oleh banyak negara 

terutama negara-negara Asia. Berdasarkan data Jambeck et al. (2015) kesalahan 

pengelolaan sampah plastik Indonesia paling tinggi kedua di dunia yaitu sebesar 3,22 

juta metrik sampah plastik/tahun. Sumber data yang sama juga memperkirakan setiap 

tahun Indonesia membuang sebanyak 0,48 – 1,29 juta metrik sampah plastik ke laut, 

jumlah tersebut juga paling tinggi kedua di dunia. 

 

Diperkirakan, 60 – 80% dari seluruh total sampah yang ada di laut adalah berupa plastik 

(Derraik, 2002). Sampah tersebut sampai ke laut karena beberapa hal antara lain 

pengelolaan sampah yang buruk, sampah masuk ke sungai dan terus mengalir hingga ke 

laut atau limbah berukuran mikro sehingga tidak tersaring instalasi pengolahan air. Hal 
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tersebut diperparah dengan pembuangan sampah ilegal di pantai, adanya jaring ikan dan 

garis pantai yang hanyut dan bencana alam seperti tsunami, banjir, badai sehingga 

semua tersapu masuk ke laut (Pösel et al., 2017). Pada tahun 2014 terdapat setidaknya 

5,25 triliun partikel plastik seberat 268.940 ton mengapung di laut (Eriksen et al., 2014). 

Plastik dapat terdistribusi antar laut karena sifat plastik yang mengapung, kuat dan tahan 

lama. Laporan data pencemaran plastik di Indonesia untuk daerah Pantai Cilacap 

terdapat 16,8-41,6 partikel plastik/m
2
. Plastik – plastik yang ditemukan pada tahun 2015 

antara lain plastik polietilen 16,2 partikel/m
2
, fragmen botol 9,5 partikel/m

2
, benang 

nilon 9,2 partikel/m
2
, polistiren 5,3 partikel/m

2
, alas kaki 1,4 partikel/m

2
 (Syakti et al., 

2017). Data pencemaran plastik di wilayah Indonesia untuk daerah Pantai Indah Kapuk 

Jakarta menunjukkan kelimpahan makrodebris sejumlah 20-533 partikel/m
2
. 

Makrodebris tersebut terdiri dari plastik (77,7%), stereofoam (18,1%), karet (2,1%), 

kaca (0,6%), kain (0,5%), logam (0,4%), busa (0,4%) dan kayu (0,2%) (Hastuti, 2014).    

 

Plastik yang sampai di laut tetap tidak terurai namun dapat mengalami degradasi. Secara 

kimia terdapat perubahan sebab terjadi pengurangan berat molekuler dari polimer 

plastik. Keutuhan mekanis plastik bervariasi bergantung berat molekuler ketika akibat 

degradasi berat molekul berkurang maka plastik menjadi rapuh dan berubah menjadi 

partikel yang berukuran lebih kecil. Partikel tersebut masih terdegradasi lebih lanjut 

umumnya oleh mikroba sehingga polimer karbon terkonversi menjadi CO2 dan karbon 

organik polimer mengalami mineralisasi. Degradasi plastik terbagi menjadi 5 kelas 

berdasarkan agen penyebab terdegradasinya (Andrady, 2011) yaitu: 

a. biodegradasi yaitu degradasi yang disebabkan oleh organisme hidup bisanya mikroba 

b. fotodegradasi yaitu degradasi yang disebabkan oleh cahaya biasanya paparan sinar 

matahari saat plastik berada di alam. 

c. degradasi termooksidatif yaitu plastik perlahan mengalami pemecahan secara 

oksidatif  

d. degradasi termal terjadi degradasi oleh suhu tinggi 

e. hidrolisis yaitu degradasi yang disebabkan akibat bereaksi dengan air 

 

Plastik yang terbuang ke lingkungan membawa dampak buruk bagi lingkungan tersebut. 

Dampak buruk plastik yaitu lingkungan dan berpotensi tertelan oleh hewan atau 
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membuat hewan terbelit (Kershaw, 2016). Terdapat 292 kasus laporan kasus biota laut 

yang terbelit dan menelan plastik hingga tahun 2005 (Gall & Thompson, 2015). Plastik 

yang membelit hewan dapat membahayakan hewan tersebut hingga taraf kematian 

dengan menyebabkan hewan laut tercekik, terluka, terjebak di suatu lokasi. Ketika 

plastik tertelan oleh hewan maka mengakibatkan menurunnya konsumsi makanan 

hewan, terakumulasi atau organ internal terluka. Plastik dapat menimbulkan perasaan 

kenyang sebab tertahan di saluran pencernaan (Li et al., 2016). 

 

1.2.3. Mikroplastik 

Mikroplastik adalah partikel plastik kecil berukuran 0,1 µm – 5.000 µm (EFSA, 2016). 

Mikroplastik terbentuk dari plastik yang dibuang ke lingkungan lalu lambat laun 

mengalami abrasi, degradasi dan pemecahan fisik menjadi lebih kecil hingga berukuran 

mikro (Lusher et al., 2017). Keberadaan mikroplastik di alam merupakan ancaman yang 

lebih besar bagi lingkungan dan mahluk hidup dibandingkan plastik berukuran besar 

(GESAMP, 2015). Hal tersebut dikarenakan mikroplastik tersebar dimana – mana 

(ubiquitous), sangat persisten di lingkungan dan dapat terakumulasi di berbagai 

ekosistem dalam jumlah yang terus meningkat (Barboza et al., 2018). 

 

Berdasarkan sumbernya mikroplastik terbagi menjadi 2 yaitu mikroplastik primer dan 

mikroplastik sekunder (Andrady, 2017). Mikroplastik primer merupakan plastik yang 

sudah sejak awal berukuran mikro umumnya berbentuk microbead. Microbead 

digunakan sebagai eksfolian dalam produk personal care, media sand-blasting dan pelet 

plastik sebagai bahan mentah yang akan dibuat menjadi produk oleh pabrik. Pelet bahan 

mentah tersebut dapat masuk ke alam karena mengalami ―leakage‖ selama pembuatan, 

pengangkutan atau penggunaan. Mikroplastik sekunder berasal dari plastik lebih besar 

yang mengalami fragmentasi selama penggunaan atau akibat degradasi (Barnes et al., 

2009). Contoh mikroplastik sekunder yaitu benang tekstil yang lepas saat pencucian 

kain sintetis, plastik sisa pertanian yang tertinggal di tanah, abrasi ban selama 

penggunaan, plastik yang terfragmentasi dan rusak karena cuaca (Lusher et al., 2017). 

Dalam mengevaluasi mikroplastik dibutuhkan teknik identifikasi yang baik. Teknik 

identifikasi untuk mendeteksi mikroplastik terbagi dalam 6 cara antara lain identifikasi 

visual, analisa pemisahan densitas sesuai urutan C:H:N, Pirolisis-GC/MS, raman 
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spectroscopy, IR spectroscopy (Rezania et al., 2018). Deteksi secara visual diawali 

dengan melakukan pemisahan residu lain sehingga didapati sampel mikroplastik. 

Mikroplastik kemudian dianalisa secara visual atau menggunakan mikroskop untuk 

memisahkan mikroplastik yang berasal dari sampel dan mikroplastik kontaminasi. 

Analisa pemisahan densitas sesuai urutan C:H:N digunakan untuk sampel mikroplastik 

yang diambil dari sedimen laut. Analisa diawali dengan menimbang volume tertentu 

larutan sehingga didapatan densitas partikel didalamnya lalu dilanjutkan dengan analisa 

C:H:N untuk mengidentifikasi asal plastik. Pirolisis-GC/MS dilakukan untuk 

mengidentifikasi jenis polimer dengan membandingkan hasil pirogram dan standar 

polimer dari pirolisis. Raman spectroscopy adalah alat untuk mengidentifikasi jenis 

plastik cara kerjanya adalah dengan memberikan sinar iradiasi dengan laser 

monokromatik lalu hasilnya dibandingkan dengan polimer spektra yang ada dalam 

program alat tersebut. IR spectroscopy adalah metode menggabungkan spectroscopy 

FT-IR dengan mikroskop menggunakan mikro-FT-IR dan infrared bands. Deteksi 

mikroplastik ini berdasarkan rangsangan getaran molekul dengan radiasi infrared 

tergantung komposisi dan struktur molekul dari zat dan panjang gelombang. 

 

Morfologi mikroplastik secara luas digolongkan menurut ukuran, bentuk dan warna. 

Ukuran menjadi faktor penting berkaitan dengan jangkauan efek yang diakibatkan pada 

organisme. Luas permukaan yang lebih besar bila dibandingkan dengan volume 

membuat mikroplastik berpotensi melepas bahan kimia  dengan cepat (Lusher et al., 

2017). Mikroplastik berdasarkan bentuknya dijabarkan dalam Tabel 1. 

 

Tabel 1. Klasifikasi Mikroplastik Berdasarkan Bentuk 

Klasifikasi Bentuk Istilah Lain yang Digunakan 

Fragmen Partikel tidak beraturan, kristal, bulu, bubuk, granula, serpihan 

Fiber Filamen, mikrofiber, helaian benang 

Manik-manik Biji, bulatan manik kecil, bulatan mikro 

Busa Polistiren 

Butiran Butiran resinat, pelet resinat, nib 

Lusher et al. 2017 

 

Ketika mikroplastik berada dalam air maka akan kemampuan mengapung bergantung 

pada densitas polimernya. Kemampuan mikroplastik mengapung menentukan posisi 

mikroplastik di air dan interaksinya dengan biota (Wright et al, 2013). Polimer yang 
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densitasnya lebih besar dari densitas air laut (misalnya: PVC) akan mengendap dan 

termakan biota yang menghuni dasar laut. Polimer yang densitasnya redah (misalnya: 

PE dan PP) cenderung mengapung termakan oleh plankton dan filter feeder yang 

menghuni kolom air bagian atas. Jenis plastik berdasarkan asal dan densitar polimer 

atau gravitasi spesifiknya diuraikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Gravitasi Spesifik dari Tipe Air, Jenis Plastik Serta Aplikasinya 

Jenis Plastik Aplikasi Umum Gravitasi Spesifik* 

Polietilen (PE) kantong plastik, kontainer penyimpanan 0,91-0,95 

Polipropilen (PP) 
tali, tutup botol, roda gigi alat 

pemancing, pengikat 
0,90-0,92 

Polistirin (Luas) kotak pendingin, pelampung, gelas 1,01-1,05 

Polistirin peralatan, wadah 1,04-1,09 

Polivinil Klorid 

(PVC) 
selaput, pipa, container 1,16-1,30 

Poliamid (Nilon) jaring ikan, tali 1,13-1,15 

Poli(etilen terftalat) botol, pengikat, tekstil 1,34-1,39 

Resin poliester + 

serat kaca 
tekstil, pelampung >1,35 

Selulosa Asetat filter rokok 1,22-1,24 

Air Jernih 
 

1 

Air Laut 
 

1,027 

*Gravitasi spesifik (kg/m
3
) adalah rasio densitas dari bahan pada air murni bersuhu 4°C   

  GESAMP, 2015 dalam Lusher et al. 2017 

 

1.2.4. Mikroplastik Pada Bivalvia dan Potensi Risikonya  

Terdapat 10 jurnal penelitian menunjukkan pencemaran mikroplastik pada berbagai 

jenis bivalvia di mancanegara sejak tahun 2015 – 2018. Jenis bivalvia yang tercemar 

mikroplastik beserta lokasi pengambilannya dapat dilihat pada Tabel 3.  
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Tabel 3. Bivalvia yang Tercemar Mikroplastik Beserta Lokasi Pengambilannya 

Lokasi Spesies Bivalvia Konsentrasi 

Mikroplastik 

Referensi 

  (partikel/organisme)  

Tambak di 

Semarang 

Indonesia 

Anadara granosa 6 ± 3,7 Fitri, 2017 

Pasar di Shanghai 

China 

9 jenis kerang komersil 4,3 - 57,2 Li et al., 2015 

 Patinopecten 

yessoensis 

57,2  

 Anadara granosa 5,33 ± 2,21  

Sungai Pearl di 

China 

Saccostrea cucullata 1,4 – 7 H. X. Li et al., 

2018 

Pasar di Qingdao 

China 

Chlamys farreri 

Mytilus 

galloprovincialis 

5,2 – 19,4 

1,9 – 9,6 

Ding et al., 2018 

Tambak di 

Qingdao China 

Mytilus 

galloprovincialis 

1,9  

Liar di Qingdao 

China 

Mytilus 

galloprovincialis 

0,53  

Teluk Persia 5 jenis kerang 3,5 - 17,7 Naji et al., 2018 

 Thais mutabilis 17,7 ± 0,3  

 Amiantis umbonella 6,9 ± 2,3  

 Amiantis purpuratus 6,1 ± 1,8  

Liar di United 

Kingdom 

Mytilus edulis 1,1 - 6,4 Li et al., 2018 

Supermarket di 

United Kingdom 

Mytilus edulis 4,7  

Pasar di 

California, 

Amerika 

Crassostrea gigas 0,6 ± 0,9 Rochman et al., 

2015 

Pasar di Italia Mytilus 

galloprovincialis 

3,6 – 12,4 Renzi et al., 

2018 

Pesisir Atlantik 

Prancis 

Mytilus edulis 

Crassostrea gigas 

0,61 ± 0,56 

2,1 ± 1,7 

Phuong et al., 

2018 

Estuari di Florida Crassostrea virginica 16,5 Waite et al., 

2018 

 

Adanya mikroplastik pada kerang yang dijual di pasar mengindikasikan keberadaan 

mikroplastik tidak hanya mengancam biota di ekosistem, namun juga sudah menjadi 

ancaman bagi manusia. Walau demikian, kerang memiliki sistem pengeluaran kotoran 

(egestion) sehingga mikroplastik seharusnya dapat keluar saat tahap depurasi. 
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Pengolahan pasca panen kerang darah di Indonesia umumnya meliputi penyeleksian, 

pencucian, pengemasan dan penyimpanan pada suhu rendah, tanpa ada tahap depurasi 

(Santoso, 2016). Pencucian yang dilakukan adalah dengan menggunakan air tawar 

bersih sambil menggoyang – goyangkan kerang agar lumpur laut hilang kemudian 

ditiriskan (Tim Perikanan WWF-Indonesia, 2015). Depurasi yang baik sangat berguna 

menurunkan bahkan menghilangkan cemaran termasuk mikroplastik. Depurasi kerang 

Mytillus edulis dan Crassostrea gigas selama 3 hari terbukti menurunkan jumlah 

mikroplastik (Cauwenberghe & Janssen, 2014). Pada kerang Mytillus edulis sebelum 

depurasi mengandung mikroplastik 0,36 ± 0,07 partikel/g daging setelah depurasi turun 

menjadi 0,24 ± 0,07 partikel/g daging. Kerang Crassostrea gigas sebelum depurasi 

mengandung mikroplastik 0,47 ± 0,16 partikel/g daging setelah depurasi turun menjadi 

0,35 ± 0,05 partikel/g daging.  

 

Penelitian depurasi lainnya yaitu pada kerang Geukensia demissa yang diberi 

mikroplastik 5 µm dan 250 – 300 µm selama 2 jam lalu di depurasi dengan air laut 

buatan yang sudah difilter (Khan & Prezant, 2018). Depurasi dilakukan selama 4, 12, 24 

jam dan hasilnya menunjukkan bahwa pada feces dan pseudofeces terdapat mikroplastik 

pencemar. Pada kerang yang diberi mikroplastik berukuran 5 µm seluruh kerang 100% 

tercemar mikroplastik tersebut ada pada seluruh organ pencernaan. Setelah didepurasi 4 

jam kerang yang diberi mikroplastik berukuran 5 µm masih tidak dapat diidentifikasi 

karena sampel terlalu berat sehingga tidak dapat terdegradasi. Ketika depurasi 

dilanjutkan hingga 24 jam masih terdapat mikroplastik berukuran 5 µm dalam tubulus 

penceranaan kerang. Kerang yang diberi mikroplastik berukuran 250 – 300 µm dan di 

depurasi selama 4 jam hasilnya 50% kerang tercemar. Ketika depurasi dilanjutkan 

menjadi 12 dan 24 jam lalu saluran pencernaannya dibedah, hasilnya tidak terdapat 

mikroplastik dalam tubuhnya. Berdasarkan penelitian Khan & Prezant (2018) 

mikroplastik masih ada dalam tubuh kerang setelah 24 jam, sehingga diperkirakan sisa 

mikroplastik masih ada dalam pencernaan kerang setidaknya 24 jam. Meskipun 

demikian mikroplastik dapat pula keluar (egestion) dengan sendirinya dalam bentuk 

feces dan pseudofeces dengan maksimal bila keadaan lingkungan hidupnya bersih. 

Mikroplastik yang semula dapat mengapung, setelah berada dalam bentuk feces dan 

pseudofeces akan terdeposit dan termakan oleh organisme deposit feeder lain. 
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Penelitian pada kerang Ennucula tennis dan Abra nitida menunjukkan pemberian 

mikroplastik polietilen (PE) dalam 3 golongan ukuran (4-6; 20-25 dan 125-500 µm) 

dengan dosis 1, 10, 25 mg/kg sedimen selama 48 jam mengakibatkan penurunan 

cadangan energi (Bour et al., 2018). Penurunan cadangan energi menimbulkan 

peningkatan katabolisme pemecahan energi (lemak, protein, karbohidrat) sebagai tanda 

kerang dalam kondisi stres dan bentuk pertahanan untuk mengurangi toksisitas terhadap 

metabolisme. Kerang E. tennis menunjukkan penurunan kandungan lemak signifikan 

pada kondisi pemberian PE berukuran 20 – 25 µm dengan dosis 10 mg/kg sedimen. 

Kerang A. nitidia menunjukkan penurunan kandungan protein pada kondisi pemberian 

PE berukuran 125 – 500 µm pada seluruh dosis. Penurunan kandungan protein, lemak, 

karbohidrat pada pemberian mikroplastik dengan dosis dan ukuran lain juga terjadi, 

khususnya pada konsentrasi tinggi dan ukuran mikroplastik besar. 

 

Penelitian lain pada kerang coklat (Perna perna) yang diberi Poli Vinil Klorida (PVC) 

berukuran 0,1 – 1 µm selama 90 hari menunjukkan hasil bahwa tidak ada perubahan 

kebiasaan makan atau tanda lain seperti indikasi stres (Santana et al., 2018). Kerang 

yang terkontaminasi tersebut hanya menghasilkan feces dan pseudofeces dalam jumlah 

yang lebih banyak bila dibandingkan kerang dalam lingkungan yang bersih. 

Pseudofeces berupa partikel yang dianggap tidak bernutrisi yang ditolak sebelum masuk 

sebagai bentuk pertahanan kerang dari jumlah partikel padatan di air yang sangat 

banyak. Pengeluaran pseudofeces membantu kerang tidak memasukkan terlalu banyak 

mikroplastik ke dalam tubuhnya dan menjaga pola makannya. Pada feces kerang 

terdapat mikroplastik PVC mengindikasikan bahwa mikroplastik termakan oleh kerang. 

Sementara, kerang Perna viridis yang diberi mikrolastik jenis PVC berukuran 1 – 50 

µm selama 91 hari disamping menimbulkan pengeluaran pseudofeces yang lebih 

banyak, juga menimbulkan dampak kesehatan yang signifikan pada kerang yaitu 

meningkatnya tekanan metabolisme dan menurunnya cadangan energi (Elena et al., 

2016). Pada hari ke – 44 laju filtrasi dan respirasi serta produksi byssus (padatan yang 

dikeluarkan kerang agar dapat melekat) menunjukkan penurunan. Pada hari ke – 91 

kerang menolak pemberian PVC.  

 



12 

 

 

 

Mikroplastik dapat masuk ke dalam tubuh seafood melalui jalur pencernaan maupun 

jalur pernapasan (von Moos et al., 2012). Mikroplastik dapat masuk ke sistem 

pencernaan karena tertelan oleh biota laut. Saat mencari makan biota mengira 

mikroplastik tersebut adalah makanan atau tanpa sengaja biota memakan makanan 

ataupun sedimen dan air yang terkontaminasi mikroplastik (Santillo et al., 2017). Studi 

in vivo pada kerang biru (Mytilus edulis) yang diberi mikroplastik PE dan PS berukuran 

100 – 1000 µm selama 7 hari hasilnya adalah terdapat mikroplastik pada haemolymph, 

insang, organ pencernaan (lumen, epitelium, tubulus pencernaan) (Avio et al., 2015).  

 

Secara umum mikroplastik pada kerang masuk saat mengambil makanan atau bernafas. 

Akan tetapi mikroplastik juga dapat terambil oleh kaki dan melekat pada permukaan 

jaringan kaki kerang biru (Kolandhasamy et al., 2018). Mikroplastik terdapat di seluruh 

organ utama kerang antara lain pada insang, perut, gonad, mantel, adduktor, kaki. Pada 

bagian organ kaki terdapat akumulasi mikroplastik dalam jumlah paling banyak kedua 

setelah organ perut. Jumlah mikroplastik paling banyak terakumulasi di organ saluran 

pencernaan dan kaki kemudian diikuti organ perut, insang, gonad, lapisan mantel, 

adduktor dan viseral (Kolandhasamy et al., 2018). Partikel mikroplastik yang terdapat 

pada kaki memiliki ukuran > 100 µm. Hanya partikel yang berukuran sangat kecil (< 3 

dan 9,6 µm) yang dapat bertranslokasi dari perut memasuki haemolymph dan 

haemocytes hingga hari ke-48 mikroplastik tetap berada disana (Browne et al., 2008). 

Partikel mikroplastik berukuran > 100 µm seharusnya tidak dapat memasuki sistem 

sirkulator dan diperkirakan masuk melalui ogan selain pencernaan. Partikel mikroplastik 

berukuran > 100 µm tersebut diperkirakan terbawa masuk dengan melekat pada organ 

kaki (Kolandhasamy et al., 2018).  

 

Produk seafood komersil dari tambak ataupun ditangkap langsung dari alam akan 

melalui serangkaian rantai pasok pangan sebelum akhirnya sampai pada konsumen 

akhir. Rantai pasok pangan meliputi beberapa mata rantai antara lain pemasok bahan, 

produsen, paska panen, penyimpanan, pengolahan, distribusi dan penjualan, food 

service, konsumen (Jaffee et al., 2010). Seiring perjalanan rantai pasok, produk akan 

didistribusikan atau disimpan sehingga nilainya akan berubah. Dalam rantai pasok juga 

terdapat banyak pihak yang turut serta sehingga produk yang benar-benar mencapai 
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konsumen akhir tidak seperti awal mulanya. Perubahan nilai juga mencakup kualitas 

dan cemaran produk. Oleh sebab itu untuk merefleksikan konsentrasi cemaran 

mikroplastik yang termakan konsumen, pengambilan sampel dilakukan pada produk 

pangan yang sedekat mungkin dapat dijangkau konsumen (terminal market) (WHO, 

2009). Pasar setempat atau pasar lokal merupakan terminal market paling umum. 

 

1.2.5. Kerang Darah  

Kerang darah atau Anadara (Tegillarca) granosa merupakan bivalvia yang tergolong 

dalam famili Arcidae, subfamili Anadarine (Broom, 1985). Hewan ini disebut kerang 

darah dikarenakan dalam darah dan jaringan selnya terkandung pigmen hemoglobin dan 

hemosianin sehingga warnanya merah gelap mirip darah. Kandungan pigmen tersebut 

juga membuat spesies ini dapat hidup di daerah yang memiliki jumlah O2 terbatas. Hal 

tersebut membuat spesies ini mudah dijumpai hidup di daerah berlumpur intertidal 

negara – negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand (Khalil, et al., 

2017). Anatomi dasar kerang dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Anatomi Dasar Kerang Secara Umum (Campbell et all., 2008) 

  

Kerang darah dapat hidup di hutan bakau, daerah berlumpur atau campuran keduanya 

(Khalil, et al., 2017). Hewan ini dapat bertahan di daerah mid-intertidal sampai subtidal 

pada kedalaman air 1 – 2 m (Gosling, 2015). Broom (1985) mengatakan secara alami 

populasi kerang darah paling tinggi adalah di daerah intertidal berlumpur halus 

perbatasan rawa hutan bakau dan dapat bertahan pada suhu kisaran 25 – 40ºC. Hewan 

ini cenderung dapat mentolerir berbagai tingkat salinitas, namun salinitas idealnya yaitu 
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28 – 31 ppt. Ketika musim hujan salinitas perairan turun hingga ± 10 ppt, sementara 

pada salinitas 12 ppt kerang dapat bertahan namun berumur pendek. Ketika salinitas 

perairan dibawah 15 ppt kerang cenderung menutup cangkangnya, namun jika salinitas 

diatas 15 ppt cangkangnya cenderung membuka. Kerang membuka cangkangnya untuk 

melakukan penyesuaian cairan tubuh dengan lingkungan (osmoconforming) melalui 

mekanisme pengambilan makanan dan pencernaan. 

 

Berdasarkan mekanisme cara mengambil makanannya kerang digolongkan sebagai filter 

feeder (Arapov et al., 2010). Dengan melakukan filter feeding kerang dapat 

meningkatkan kualitas perairan disekitarnya serta menjadi indikator pencemaran. 

Kerang dapat menghilangkan partikel organik, nutrisi, endapan, bakteri, virus sehingga 

mencegah eutrofikasi (Wan et al., 2011). Akan tetapi, sifat filter feeder juga 

menyebabkan hewan ini rentan mengalami kontaminasi dan akumulasi logam berat 

(Hossen et al., 2014). Saat ini seiring perkembangan zaman dan meningkatnya 

penggunaan plastik ancaman kontaminan pada kerang bertambah, tidak hanya logam 

berat namun ada pula peluang ancaman mikroplastik.  

 

Terdapat dua teori mengenai cara kerang mengatur filtrasi dan mengambil makanannya. 

Teori pertama, proses pengambilan makanan berlangsung otomatis tergantung jenis 

kerang (Jørgensen, 1996 dalam Arapov et al., 2010). Perilaku kerang dalam memilih 

partikel untuk dicerna tergantung struktur insang dan konsentrasi partikel tersebut dalam 

lingkungan. Teori kedua, penyaringan dikontrol kondisi psikologi atau tergantung 

nutrisi yang dibutuhkan. Kerang memiliki interaksi kompleks antara psikologi, 

morfologi dan karakteristik perilaku sehingga sensitif terhadap variasi dan ketersediaan 

makanan di lingkungannya (Bayne, 1998 dalam Arapov et al., 2010). Umumnya kerang 

dapat menyeleksi partikel sebagai makanannya berdasarkan ukuran, bentuk, nutrisi atau 

zat kimia yang terkandung di permukaan partikel. Seleksi tersebut lebih detailnya 

berdasarkan fisik atau zat kimia belum diketahui (Ward & Shumway, 2004).  

 

Kerang darah mendapat makanannya dengan menyaring lumpur yang masuk ketika 

proses pernapasan masuk pada insang terdapat partikel yang tertahan berupa campuran 

detritus dan mikroalga (Broom, 1985). Kerang juga memakan fitoplankton, bakteri, 
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zooplankton bahkan larva (Arapov et al., 2010). Ketika melewati insang partikel 

mikroplastik dengan ukuran < 80 µm dapat terambil oleh mikrovili secara endositosis 

sehingga terakumulasi pada organ tersebut (von Moos et al., 2012). Partikel yang masuk 

akan menuju ke rongga mantel lalu melewati ctenidium hingga ke organ palp, yang 

berfungsi menyeleksi partikel. Mikroplastik dapat ikut termakan oleh kerang karena 

ukurannya yang kecil dan terdapat bakteri sedimen laut yang berkolonisasi di 

permukaan mikroplastik (Bour et al., 2018). Penelitian perendaman mikroplastik low 

density polietilen (LDPE) dalam air laut menunjukkan adanya koloni bakteri Arcobacter 

dan Colwellia spp. di permukaan partikel tersebut (Harrison et al., 2014). Nilai nutrisi 

bakteri biofilm yang melapisi mikroplastik mengecoh palp untuk memilih partikel 

tersebut dalam tahap seleksi partikel meskipun bila dibandingkan luas/volume nilai 

nutrisinya rendah.  

 

Hasil dari palp yaitu terdapat partikel yang ditolak dan partikel yang dipilih. Partikel 

yang ditolak oleh kerang akan keluar sebagai pseudofaeces sementara partikel yang 

dipilih akan dicerna. Partikel terpilih mulai masuk ke esofagus lalu ke perut untuk 

dicerna secara mekanis dan enzimatik. Partikel yang terpilih ini dapat pula berupa 

mikroplastik dengan ukuran < 80 µm, mikroplastik tersebut akan terperangkap di 

lumina dari sel epitel pencernaan (von Moos et al., 2012). Bila partikel terpilih tersebut 

berupa partikel organik maka akan dicerna hingga menjadi lebih ringan dan dapat 

melewati saluran pencernaan diverticule lalu dicerna lagi dalam pencernaan intraseluler. 

Sisa partikel yang dicerna membentuk feces yang dikeluarkan melalui anus. 

Pseudofeces dan feces merupakan produk egestion kerang, namun keduanya mengalami 

tahapan yang berbeda. Pseudofeces berupa padatan berbentuk tidak beraturan yang 

tereliminasi ketika jalur pengambilan nafas terbuka. Feces berwujud fecal pelet dalam 

bentuk memanjang seperti garis yang dikeluarkan melalui anus yang terletak di dekat 

saluran keluar (Santana et al., 2018). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi kasus terhadap morfologi meliputi 

bentuk dan ukuran mikroplastik pada kerang darah yang dikumpulkan dari tiga pasar 

tradisional di Semarang. 


