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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Metode Ekstraksi Mikroplastik 

Hasil penelitian pendahuluan membuktikan bahwa bahwa metode baru Karami et al. 

(2017) yang diuji dapat digunakan untuk mengekstrak mikroplastik dari kerang. Metode 

ini berhasil mengestak mikroplastik pada pendahuluan pertama dengan daging kerang 

hijau yang bobot organisme yang cenderung lebih berat dibandingkan kerang darah. 

Oleh sebab tu demikian pula pada pendahuluan kedua metode ini juga berhasil 

mengekstrak mikroplastik dari daging kerang darah yang diberi penambahan partikel 

mikroplastik. Hasil dari pendahuluan kedua menunjukkan partikel mikroplastik yang 

ditambahkan secara visual bentuknya tetap utuh seperti sebelum perlakuan, sehingga 

terbukti destruksi daging dengan metode ini tidak merusak mikroplastik. Kelebihan 

metode terbukti tidak merusak mikroplastik yang terkandung dalam sampel dan 

disamping juga memiliki nilai recovery rate paling tinggi yaitu 93,3 – 104,4% (Karami 

et al., 2017). Hambatan dalam ekstraksi mikroplastik dari organisme umumnya yaitu 

sampel mikroplastik yang diamati masih mengandung banyak pengotor dan tidak murni 

karena organisme tidak terdestruksi sempurna atau masih terdapat campuran jaringan 

debris organisme ikut terisolasi (Renner et al., 2018). Oleh sebab itu dalam 

mengekstraksi dan mengisolasi mikroplastik diperlukan 2 tahap yaitu destruksi jaringan 

organik hewan dan isolasi.  

 

Proses destruksi dilakukan menggunakan larutan KOH 10% kemudian diinkubasi pada 

suhu 40ºC selama 48 jam. Proses destruksi ini bertujuan menghilangkan jaringan 

biologis yang melingkupi mikroplastik. Basa dan asam dapat mendestruksi jaringan 

biologis dengan memecah protein, karbohidrat dan lemak (Collard et al., 2015). Alasan 

KOH dipilih sebagai larutan destruksi karena senyawa ini merupakan basa kuat yang 

memiliki efisiensi destruksi, menghasilkan recovery rate tertinggi dibandingkan larutan 

lain. Larutan lain yang dimaksud adalah agen pengoksidasi (NaClO4, H2O2), basa 

(NaOH), asam (HCl, HNO3). Larutan KOH pada konsentrasi 10% (10% w/v) yang 

digunakan untuk mendestruksi jaringan usus ikan menghasilkan sisa jaringan halus 

paling sedikit yaitu 0,225 ± 0,009%. Angka tersebut paling efisien dibandingkan larutan 

lain pada konsentrasi tinggi dan pemberian banyak (Karami et al., 2017). Disamping itu, 
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ketika mikroplastik diinkubasi dengan larutan KOH pada suhu 40ºC tidak terjadi 

perubahan morfologi mikroplastik dan memiliki nilai efisiensi destruksi yang tinggi 

yaitu 98,6% (Karami et al., 2017). Setelah seluruh jaringan biologis terdestruksi 

sempurna dalam larutan, kemudian selanjutnya dilakukan penyaringan menggunakan 

kertas saring Sartorius grade 388 untuk menghilangkan larutan KOH dan sisa jaringan 

halus yang sudah terdestruksi.  

 

Proses isolasi bertujuan untuk membuat mikroplastik melayang sehingga terpisah dari 

jaringan terdestruksi, mineral, pecahan cangkang dan padatan lainnya yang mengendap. 

Isolasi mikroplastik dilakukan menggunakan larutan NaI 4,4 M (densitas 1,793 g/cm
3
). 

NaI dipilih sebab densitasnya paling tinggi dibandingkan garam lain (Li et al., 2018), 

dengan menggunakan NaI maka 2 jenis polimer plastik dengan densitas tertinggi yaitu 

PET (densitas 1,32 – 1,41 g/cm
3
) dan PVC (densitas 1,14 – 1,56 g/cm3) juga ikut 

mengalami isolasi. Saat diberi larutan NaI mikroplastik dan endapan lainnya masih 

menempel pada kertas saring maka perlu dilakukan agitasi, sonikasi, sentrifugasi agar 

mikroplastik dapat terlepas dari kertas saring dan melayang. Agitasi dilakukan dengan 

menggoyang – goyangkan sampel pada kecepatan 200 rpm selama 5 menit 

menggunakan orbital shaker. Sonikasi dengan energi ultrasonik yang bertujuan 

mengaduk partikel – partikel berukuran kecil (Gou, et al., 2012) dilakukan pada 

kecepatan 50 Hz selama 5 menit. Sentrifugasi untuk memisahkan partikel-partikel kecil 

berdasarkan beratnya (Ullmann et al., 2017) dilakukan pada kecepatan 2300 rpm selama 

2 menit. Hasil sentrifugasi tersebut adalah endapan dan supernatan. Supernatan 

ditampung di gelas piala baru, sementara endapan dicuci lagi menggunakan larutan NaI 

lalu dilakukan agitasi, sonikasi, sentrifugasi lagi. Pencucian tersebut diulang sebanyak 

dua kali agar seluruh mikroplastik terangkat maksimal. 

 

Percobaan lain pada kerang Chlamys farreri dan Mytilus galloprovincialis (Ding et al., 

2018) hanya menerapkan tahap destruksi menggunakan larutan KOH 10% sudah dapat 

digunakan untuk mendeteksi adanya mikroplastik pada sampel. Akan tetapi dalam tahap 

percobaannya terdapat proses inkubasi dalam proses destruksi pada inkubator osilasi 

dengan suhu 60ºC. Jika inkubasi larutan sampel dan KOH 10% pada suhu 60ºC terjadi 

penurunan recovery rate dan perubahan warna dari plastik jenis nilon66 menjadi warna 
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kuning (Karami et al., 2017). Percobaan serupa pada kerang Saccostrea cucullata 

menggunakan proses destruksi dengan larutan KOH 10% dilanjutkan proses isolasi 

dengan larutan NaCl. Pada metode ini proses destruksi daging dengan meletakkan pada 

inkubator osilasi pada suhu 65ºC sehingga berpeluang semakin merusak mikroplastik 

pada sampel. Densitas NaCl (1,2 g/ml) lebih rendah dibandingkan densitas NaI maka 

mikroplastik berjenis PET dan PVC yang memiliki densitas lebih tinggi dari NaCl tidak 

ikut mengalami isolasi sehingga bila terdapat mikroplastik jenis tersebut otomatis tidak 

terisolasi (Claessens et al., 2013). 

 

4.2. Jumlah Particle Suspected as Microplastic (PSM) Pada Kerang Darah 

Hasil penelitian ini adalah seluruh sampel kerang darah dari pasar tradisional di 

Semarang 90/90 (100%) tercemar PSM. Hal tersebut serupa dengan penelitian 

mikroplastik pada 5 jenis kerang dari Teluk Persia yang mengatakan seluruh sampelnya 

terkontaminasi mikroplastik (Naji et al., 2018). Seluruh sampel dalam penelitian 

mikroplastik pada kerang Corbicula fluminea dari Danau Taihu China juga 

terkontaminasi 100% (Su et al., 2016). Penelitian kerang biru (Mytilus edulis) dari 8 

supermarket United Kingdom juga menunjukkan hasil bahwa 100% sampel tercemar 

mikroplastik (Li et al., 2018). Penelitian mikroplastik pada kerang di daerah lain juga 

ada yang menunjukkan angka sampel tercemar/sampel total yang lebih rendah atau 

masih terdapat sampel tidak tercemar. Tiram pasifik (Crassostrea gigas) dari Pesisir 

Atlantik Prancis menunjukkan 28/30 (93%) tiram yang dibudidayakan tercemar 

mikroplastik sedangkan untuk tiram liar 24/30 (80%) tercemar mikroplastik (Phuong et 

al., 2018). Tiram pasifik dari pasar lokal California, Amerika menunjukkan 4 dari 12 

(33%) sampelnya tercemar mikroplastik (Rochman et al., 2015).  

 

Kerang dapat mengakumulasi mikroplastik karena ukuran mikroplastik menyerupai 

plankton, sehingga mengecoh organ palp pada tubuh kerang (Bour et al., 2018). 

Disamping itu, mikroplastik (ukuran < 80 µm) juga dapat terambil oleh mikrovili pada 

bagian insang secara endositosis sehingga terakumulasi pada organ tersebut (von Moos 

et al., 2012). Mikroplastik berukuran >100 µm juga dapat masuk ke tubuh kerang 

dengan menempel pada kaki kerang dan terbawa masuk (Kolandhasamy et al., 2018).  
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Hasil penelitian ini menunjukkan urutan rerata total PSM yaitu pada kerang darah dari 

Pasar Bulu (23,17 ± 13,02 partikel/organisme), diikuti Pasar Peterongan (20,93 ± 9,80 

partikel/organisme) dan Pasar Karang Ayu (9,87 ± 4,76 partikel/organisme). Hasil 

tersebut relatif berjumlah sama bila dibandingkan penelitian – penelitian serupa di 

China. Pada 9 jenis kerang komersial dari pasar Shanghai, China ditemukan 

mikroplastik sebanyak 4,3 – 57,2 partikel/organisme (Li et al., 2015). Kerang Chlamys 

farreri dari pasar Qingdao, China mengandung mikroplastik pada sistem pencernaannya 

sebanyak 5,2 – 19,4 partikel/organisme (Ding et al., 2018). Akan tetapi, jika 

dibandingkan dengan penelitian di Eropa dan Amerika hasil penelitian ini relatif sangat 

tinggi. Tiram pasifik (Crassostrea gigas) dari pasar lokal California, Amerika 

mengandung mikroplastik sebanyak 0,6 ± 0,9 partikel/organisme (Rochman et al., 

2015). Kerang Mytilus galloprovincialis dari 3 pasar Italia (Cesenatio, La Penzia dan 

Sardegna) mengandung mikroplastik sebanyak 3,6 – 12,4 partikel/organisme (Renzi et 

al., 2018). Kerang Mytilus edulis dari tambak yang dijual di supermarket United 

Kingdom tercemar mikrolastik sejumlah 4,7 partikel/organisme (Li et al., 2018). 

Perbedaan jumlah kandungan mikroplastik pada kerang darah yang dijual di pasar 

Semarang dan jumlah kandungan mikroplastik pada sampel kerang di negara – negara 

lain terutama Amerika dan Eropa kemungkinan dikarenakan oleh sejumlah hal. Pertama, 

keadaan lingkungan di Indonesia yang lebih tercemar. Kedua, penanganan terhadap 

hasil panen kurang baik. Ketiga, cara isolasi mikroplastik dari yang berbeda – beda 

sehingga efisiensinya berbeda – beda pula. Hasil kuantifikasi dan kualifikasi penelitian 

ini sulit dibandingkan dengan hasil – hasil penelitian lain karena kurangnya standarisasi 

protokol untuk mengisolasi dan menganalisa mikroplastik pada organisme (Phuong et 

al., 2018). 

 

Rerata jumlah PSM pada kerang darah dari Pasar Bulu (23,17 ± 13,02 

partikel/organisme) dan Pasar Peterongan (20,97 ± 9,82 partikel/organisme) jauh lebih 

tinggi dibandingkan dengan jumlah PSM pada kerang darah dari Pasar Karang Ayu 

(9,87 ± 4,76 partikel/organisme). Keberadaan mikroplastik di setiap pasar relatif 

memiliki perbedaan cukup tinggi diduga karena berasal dari habitat yang berbeda atau 

penanganan sepanjang rantai pasok oleh pihak yang berbeda. Rantai pasok dapat 

berpengaruh pada tingkat cemaran suatu produk sebab sepanjang perjalanan rantai 
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pasok, produk akan didistribusikan atau disimpan dan banyak pihak turut serta. Hal 

tersebut membuat produk yang benar-benar mencapai konsumen akhir berpeluang tidak 

seperti awal mulanya (Jaffee et al., 2010). Hal lain yang juga berpeluang mempengaruhi 

jumlah PSM yaitu bobot basah kerang. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara bobot basah kerang 

darah dengan jumlah PSM per g bobot basah. Kerang yang memiliki bobot basah ringan 

atau kerang yang berukuran lebih kecil mengandung jumlah PSM per g bobot basah 

yang cenderung banyak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Catarino et al. (2018) 

bahwa kerang yang lebih kecil cenderung memiliki laju pompa (perpindahan air) yang 

lebih tinggi sehingga laju penyaringan (filtrasi) yang semakin tinggi sehingga peluang 

mikroplastik yang terakumulasi dalam tubuhnya lebih besar. Insang sebagai organ yang 

mengatur pemompampaan (pumping), penyaringan dan tingkat biodeposit memiliki 

skala dan ukuran bergantung pada ukuran organisme (Tsuchiya, 1980 dalam Catarino et 

al., 2018). Kerang darah yang lebih besar memiliki insang yang lebih besar dengan 

kapasitas mengatur dan menjaga O2 yang lebih baik (Broom, 1985).  

 

Keberadaan PSM pada bahan pangan yang dijual di pasar mengindikasikan bahwa 

mikroplastik berpeluang termakan oleh konsumen. Jika mikroplastik hanya berada di 

sistem pencernaan biota yang tidak dimakan maka manusia tidak terpapar langsung. 

Akan tetapi, pada seafood yang dimakan seluruh jaringannya secara utuh termasuk 

sistem pencernaan seperti kerang, kepiting, ikan kecil konsumen terpapar secara 

langsung seafood yang terkontaminasi mikroplastik (Barboza et al., 2018). Tingkat 

kontaminasi mikroplastik pada seafood semakin diperparah dengan adanya indikasi 

terjadi bioakumulasi dan biomagnifikasi pada biota laut yang memungkinkan 

tercernanya plastik lintas taksonomi pada tingkat tropik yang berbeda (Smith et al., 

2018). Kandungan mikroplastik pada plankton < 1 partikel/organisme namun plankton 

dimakan oleh banyak predator seperti ikan kecil, kerang, ikan paus sehingga 

mikroplastik tersebut mengalami bioakumulasi dalam tubuh predator (Desforges et al., 

2014). Ketika kepiting hijau memakan kerang yang menelan mikroplastik dengan 

panjang 0,5 µm maka di saluran pencernaan, hepatopankreas, indung telur terdapat 

mikroplastik dari kerang yang dimakannya (Farrell & Nelson, 2013). Pada seafood, 
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khususnya kerang mikroplastik berpotensi mempengaruhi kesehatan dengan 

menurunkan laju respirasi dan filtrasi serta produksi byssus (Elena et al., 2016). Akan 

tetapi untuk manusia, hingga saat ini belum dapat diketahui efek lanjutan terhadap 

manusia yang mengkonsumsi makanan tercemar mikroplastik (Barboza et al., 2018).  

 

4.3. Morfologi Particle Suspected as Microplastic (PSM) Pada Kerang Darah dan 

Toksisitasnya 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk PSM pada kerang darah dari Pasar 

Karang Ayu, Pasar Peterongan, Pasar Bulu yang paling banyak dijumpai adalah 

fragmen terutama pada kerang darah dari Pasar Bulu. Banyaknya jumlah fragmen 

mengindikasi adanya bahaya yang lebih tinggi, sebab fragmen memiliki bentuk tidak 

beraturan, keras dengan sisi tajam sehingga lebih berpotensi melukai organ internal 

dibandingkan partikel yang tumpul dan halus (Wright et al., 2013). Urutan bentuk PSM 

terbanyak selanjutnya yaitu film, pelet dan fiber. Bentuk busa yang hanya ditemukan 

pada sampel kerang darah dari Pasar Bulu. Urutan bentuk pada penelitian ini hampir 

serupa dengan bentuk mikroplastik pencemar 5 jenis kerang di Teluk Persia yaitu fiber 

(± 58%), fragmen (26%), film (± 14%), pelet (2%) (Naji et al., 2018).  

 

Bentuk PSM yang ditemukan pada penelitian ini lebih beragam bila dibandingkan 

dengan penelitian lain. Kerang Chlamys farreri dan Mytilus galloprovincialis dari pasar 

Qingdao China mengandung mikroplastik secara berurutan dalam bentuk fiber, fragmen, 

pelet (Ding et al., 2018). Pada kerang darah dari Tambak Lorok Semarang partikel yang 

diduga mikroplastik paling banyak berada dalam bentuk fiber (85,5%) lalu diikuti film 

(9,5%) dan fragmen (5%) (Fitri et al., 2017). Delapan dari 9 jenis kerang komersil di 

pasar Shanghai China bentuk mikroplastik secara berurutan yaitu fiber, fragmen, pelet. 

Khusus kerang A. plicatula yang memiliki urutan bentuk yaitu pelet, film, fiber (Li et al., 

2015). Adanya fiber pada kerang sesuai denagan pendapat Rist & Hartmann (2017) 

bahwa fiber mudah terakumulasi di sistem pencernaan namun tergantung pula dengan 

kemampuan individu dalam melakukan egestion mikroplastik. Pada kerang biru dari 8 

supermarket di United Kingdom bentuk mikroplastik yang ditemukan dari yang 

terbanyak yaitu fiber, fragmen, pelet, serpihan (Li et al., 2018). Potensi bahaya fisik 

bergantung pada bentuk mikroplastik, sementara bentuk mikroplastik yang tersebar di 



44 

 

 

 

laut sangat beragam (fiber, fragmen, pelet, tabung). Partikel yang berbentuk tabung 

panjang secara fisik lebih bersifat toksik karena lebih dapat mengurangi viabilitas sel 

dan memicu apoptosis (kematian sel) dibandingkan partikel berbentuk bulatan (pelet) 

atau tabung pendek (Wright et al., 2013).  

  

Bentuk PSM pada kerang darah yang diteliti dari setiap pasar berbeda – beda namun 

relatif menunjukkan pola urutan dari banyak hingga sedikit yang sama antar pasar. 

Penggolongan bentuk juga dapat dilakukan untuk mengetahui perkiraan asal 

mikroplastik (Tanaka & Takada, 2016). Dalam penelitian ini bentuk PSM yang 

menempati urutan pertama paling banyak adalah fragmen. Fragmen merupakan partikel 

keras, bergerigi dan hasil fragmentasi dari plastik yang lebih besar. Sumber potensi 

fragmen yaitu plastik – plastik yang keras dan kuat (Free et al.,2014). Urutan kedua 

bentuk PSM terbanyak berikutnya yaitu film. Film merupakan fragmen halus dari 

polimer tipis diduga berasal dari kantung plastik atau plastik pembungkus (Tanaka & 

Takada, 2016). Bentuk lain PSM yang juga ditemukan dalam penelitian ini yaitu pelet. 

Pelet merupakan butiran resin biasanya sebagai bahan mentah atau merupakan 

mikroplastik primer atau microbead (Auta et al., 2017). Terdapat pula PSM berbentuk 

fiber, berupa benang tipis lurus yang terbuat dari plastik. Fiber dapat berasal dari garis 

kolam, tali, produk tekstil. Bentuk PSM busa hanya terdapat pada kerang darah dari 

Pasar Bulu. Busa terbentuk dari polimer yang sangat ringan dan bertekstur rongga 

seperti spons atau potongan kecil stereofoam dan bantalan (Free et al., 2014). 

 

Ukuran PSM pada kerang darah yang diteliti dari setiap pasar juga berbeda – beda 

namun relatif menunjukkan pola urutan dari terpanjang hingga terpendek dan luas 

permukaan terbesar hingga terkecil yang sama antar pasar. Berdasarkan panjangnya, 

PSM yang ditemukan dalam penelitian ini dari berturut – turut yaitu fiber, film, fragmen, 

pelet. Berdasarkan luas permukaannya, PSM yang ditemukan dalam penelitian ini 

berturut – turut yaitu film, fragmen, fiber, pelet. Ukuran mikroplastik berfungsi untuk 

memperkirakan rasio luas-volume yang berdampak pada laju absorbsi-desorpsi zat 

kimia (Teuten et al., 2009). Misalnya ketika plastik karet berdiameter 1 mm maka 

waktu desorpsi 50% zat – zat kimia seperti toluen dan o-xylen adalah 2,8 dan 4 hari 

sementara jika panjang plastik karet adalah 2 mm maka waktu yang dibutuhkan semakin 
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lama menjadi 11,3 dan 16,1 hari. Zat – zat kimia berbahaya ditambahkan saat 

pembuatannya. Contohnya bahan tambahan monomer bisphenol A (BPA) dan alkilfenol 

yang menimbulkan oestrogenik dan plasticizer ftalat yang menimbulkan penurunan 

produksi testosteron (Teuten et al., 2009). Zat kimia pada mikroplastik semakin 

bertambah ketika partikel plastik berada di lingkungan menyerap kontaminan 

lingkungan lain (Barboza et al., 2018). Hal tersebut dikarenakan tersebut mikroplastik 

memiliki sifat seperti minyak alami yang berperan seperti ―spons‖ menyerap dan 

memekatkan berbagai kontaminan polutan yang sebagian besar bersifat lipofilik 

(Kershaw, 2016). Zat kimia yang terserap akibat sifat permukaan mikroplastik yang 

lipofilik terbagi dalam 2 golongan yaitu Hydrofobic Organic Chemicals (HOC) 

(organoklorin pestisida, Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) serta Polychlorinated 

biphenyls (PCB) (Wright & Kelly, 2017).   

 

4.4. Distribusi Kisaran Ukuran Panjang Particle Suspected as Microplastic (PSM) 

Pada Kerang Darah dan Toksisitasnya 

Hasil penelitian ini menunjukkan distribusi jumlah PSM pada Pasar Karang Ayu, Pasar 

Peterongan, Pasar Bulu ini secara gabungan mayoritas berukuran pada kisaran 20 – 50 

µm (48,5%) diikuti oleh < 20 µm (24,3%) lalu 50 – 100 µm (18,5%) dan paling sedikit 

pada kisaran >100 µm (8,8%). Pembagian kisaran distribusi ukuran panjang dalam 

penelitian ini berdasarkan Phuong et al. (2018). Hasil penelitian ini berbeda jika 

dibandingkan dengan Phuong et al. (2018) yang mengatakan mikroplastik pada kerang 

biru dari Pesisir Atlantik Prancis paling banyak berada pada kisaran ukuran 50 – 100 

µm (52%). Hal tersebut diduga menunjukkan habitat perairan kerang darah yang lebih 

didominasi oleh plastik yang lebih kecil. Plastik yang ada di daerah perairan beriklim 

tropis mengalami paparan suhu tinggi dan sinar matahari (UV-B) yang lebih kuat. 

Radiasi cahaya matahari berperan dalam degradasi foto-oksidasi (Andrady, 2011). Sinar 

UV dapat menimbulkan fragmentasi pada plastik dibuktikan dengan adanya perubahan 

pada pelet plastik polietilen (PE), polistiren (PS), polipropilen (PP) yang direndam air 

laut dan diberi sinar UV selama 3 bulan (Cai et al.,2018). Ketika diamati dibawah 

mikroskop scanning elektronik (SEM), permukaan plastik tersebut mengalami oksidasi 

granular, terdapat retakan serta serpihan yang mengindikasi plastik mulai terfragmentasi. 
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Sebagian besar PSM yang ditemukan pada kerang darah dalam penelitian ini berukuran 

dibawah 50 µm, hal tersebut menunjukkan bahwa kerang cenderung memakan partikel 

mikro yang berukuran kecil namun tidak terlalu kecil pula dan detail ukuran tersebut 

berbeda – beda tergantung jenis kerang (Ward & Shumway, 2004). Umumnya 

efektifitas tertinggi ukuran partikel yang dimakan kerang (100%) adalah 6 – 7 µm, 

dibawah ukuran tersebut efisensi akan semakin rendah. Sedangkan umumnya partikel 

terbesar yang dapat masuk melaui jalur pencernaan kerang adalah 37 µm. Di sisi lain 

yang menjadi kekhawatiran adalah ukuran mikroplastik yang semakin kecil juga dapat 

membuatnya lebih mudah bertranslokasi ke organ lain (Walczak et al., 2015). 

 

Pada manusia diperkirakan mikroplastik dengan panjang >150 µm tidak terabsorpsi 

organ, <150 µm dapat terabsorpsi oleh jaringan getah bening, 110 µm dapat memasuki 

pembuluh vena, 20 µm atau lebih kecil dapat bertranslokasi ke seluruh organ (Lusher et 

al., 2017). Hingga saat ini studi in vivo mikro plastik pada manusia belum dilakukan, 

namun diperkirakan partikel dapat bertranslokasi dari saluran pencernaan untuk ukuran 

< 0,05- 0,1 µm dengan endositosis dan untuk ukuran 0,02 – 0,5 µm dengan fagositosis 

oleh sel M (microfold cell). Setelah fagositosis, partikel berada di dasar sel pigmen pada 

Peyer Patch (folikel limfoid) membuat sel menjadi padat dan berpigmen. Lisosomal 

pada sel pigmen tersebut mengakumulasi partikel – partikel kecil. Seiring waktu sel – 

sel tersebut akan dimakan makrofag yang sangat positif terhadap antigen. Keberadaan 

partikel kecil yang tidak terdegradasi dalam tubuh manusia juga dapat memicu respon 

imun dengan mengeluarkan inflammasome (protein yang mengaktifkan respon 

inflamasi) (Powell et al., 2010). Studi in vitro mikroplastik pada otak (berupa sel T98G) 

dan epitel usus (berupa sel HeLa) menunjukkan bahwa PE (3-16 µm) dan PS (10 µm) 

selama 24 jam menimbulkan efek stres oksidatif namun tidak mempengaruhi viabilitas 

sel (Schirinzi et al., 2017). Studi in vitro translokasi nanoplastik pada pencernaan 

mendukung bahwa ukuran sangat berperan dalam translokasi mikroplastik, persentasi 

translokasi PS berukuran 100 nm berkisar 0,8% dan yang berukuran 50 nm berkisar 

7,8% (Walczak et al., 2015). Kemungkinan lain yang diakibatkan keberadaan 

mikroplastik yaitu adanya peluruhan zat kimia dan mengganggu mikrobioma (kumpulan 

mikroba yang menjaga kesehatan tubuh manusia) (Wright & Kelly, 2017). 


