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1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Polusi plastik merupakan salah satu ancaman besar yang menjadi perhatian dunia. Produksi 

plastik diduga telah mencapai 311 juta ton kubik pada tahun 2014 dan jumlah ini terus 

meningkat setiap tahunnya (Plastics Europe 2015). Adanya peningkatan produksi disertai 

dengan rendahnya tingkat kemampuan degradasi yang diperkirakan mencapai puluhan hingga 

ratusan tahun, berkontribusi dalam masalah lingkungan berupa terakumulasinya plastik 

dihabitat alami (Bernes et al., 2009). Fragmen plastik yang berukuran sangat kecil (<5 mm) 

oleh beberapa peneliti dikategorikan sebagai mikroplastik (Moore, 2008). Penelitian yang telah 

dilakukan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa mikroplastik telah menyebar luas 

hampir di seluruh habitat perairan, dan sebanyak lebih dari 5% plastik dari hasil produksi setiap 

tahun akan berakhir di laut (Jambeck et al., 2015). Semakin kecil mikroplastik, semakin besar 

kemungkinan partikel tersebut untuk dicerna oleh organisme di perairan (Carson et al., 2013).  

 

Mikroplastik berpeluang untuk dikategorikan sebagai salah satu kontaminan pangan yang baru 

(novel food contaminant). Sejauh ini telah dilaporkan bahwa mikroplastik ditemukan pada 

berbagai jenis seafood (ikan, kerang/bivalvia, udang), dan bahan pangan lain seperti bir, madu, 

serta pada garam dapur (EFSA, 2016). Meskipun belum diketahui secara pasti bahaya 

mikroplastik yang ada didalam seafood ketika dikonsumsi manusia, namun mikroplastik yang 

terdapat pada jaringan seafood tidak dapat diabaikan begitu saja karena dapat mempengaruhi 

kesehatan manusia. Sekalipun mikroplastik tersebut tersimpan di organ dalam seafood yang 

dibuang saat proses pengolahan, tetapi dari perspektif keamanan pangan, keberadaan benda 

asing dalam makanan tidak dapat dibenarkan. Penelitian kali ini berfokus pada survei tingkat 

konsumsi seafood yang hasil surveinya akan digunakan sebagai dasar perkiraan asupan 

kontaminan mikroplastik pada masyarakat Kota Semarang.  

 

Kota Semarang merupakan kota pelabuhan yang terletak dipinggir Laut Jawa yang memiliki kapal, 

nelayan, tempat pelelangan ikan serta tangkapan ikan laut yang berlimpah. Kampung Tambak 



2 

 

 

 

Lorok adalah salah satu perkampungan nelayan yang letaknya digaris pantai laut jawa (Yuliastuti 

& Dimitra, 2012). Di kampung tersebut terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang banyak 

didatangi masyarakat diluar Kampung Tambak Lorok. Pada tahun 2009 TPI tersebut dapat 

memproduksi sebesar 74.037 kg dengan nilai produksi Rp. 191.183.700,- kemudian pada tahun 

2010 mengalami kenaikan produksi menjadi Rp. 271.668.500,- dengan jumlah produksi 50.052 kg 

(Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Semarang, 2011). Selain letak geografis yang mendukung 

untuk mempermudah masyarakat mengkonsumsi ikan ditambah lagi dengan Gerakan Gemar 

Makan Ikan yang dicanangkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada 4 April 2004. 

    

Sampah plastik terdapat hampir di semua perairan tidak terkecuali kota Semarang yang letak 

geografisnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Selain letaknya yang mempengaruhi adanya 

sampah pada perairannya Kota Semarang mempunyai pola konsumsi masyarakat yang berbeda 

dengan kota lain dikarenakan letak geografisnya. Seperti menurut (Worthington, 2000), pola 

konsumsi makan dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu 

faktor eksternalnya yaitu kondisi lingkungan atau tempat tinggal.  

 

1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Mikroplastik dan Risiko Keamanan Pangan 

Fragmen dari plastik yang  terdegradasi sering disebut mikroplastik, yang memiliki ukuran partikel 

kurang dari 5 mm. Mikroplastik dapat terakumulasi dalam jumlah yang tinggi pada air laut dan 

sedimen (Hidalgo-Ruz et al., 2012). Dikarenakan ukuran mikroplastik yang sangat kecil dan 

banyak jumlahnya di lautan maka dapat termakan oleh biota laut dan masuk ke dalam tubuh biota 

laut sehingga mengakibatkan polutan ini masuk ke dalam sistem rantai makanan ((Widianarko & 

Hantoro, 2018)). Dengan demikian keberadaan polutan plastik dalam seafood yang dikonsumsi 

oleh manusia dapat memberikan risiko keamanan pangan yang harus dikaji lebih jauh. 

 

Potensi masuknya mikroplastik ke dalam biota laut khususnya seafood serta adanya pengaruh 

dan interaksi secara biologi dijabarkan oleh Wright et al., (2013). Dalam penelitiannya 

dijelaskan bahwa mikroplastik dapat terbentuk karena adanya pengaruh dari paparan sinar 
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matahari, adanya arus, serta adanya pengaruh dari mikroba yang dapat menyebabkan degradasi. 

Mikroplastik dengan densitas yang tinggi akan mengendap dibawah dan akan terakumulasi 

dalam sedimen laut, sedangkan mikroplastik dengan densitas yang kurang dari densitas air laut 

akan melayang. Ukuran yang sangat kecil dan melayang dalam perairan menjadikan biota laut 

secara tidak langsung menelan mikroplastik tersebut. Mulai dari zooplankton hingga biota 

seperti seafood akan tercemar dengan adanya limbah plastik. 

 

Terdapat beberapa penelitian mengenai seafood yang mengandung mikroplastik salah satunya 

penelitian yang dilakukan oleh Rochman et al. (2015) dengan membandingkan sampel yang 

diambil di Pasar Ikan Maotere, Makassar Indonesia diketahui bahwa semua sampel ikan (100%) 

yang diuji seperti ikan baronang, ikan tuna, ikan kembung, ikan layang, ikan teri, ikan kakap 

merah, dan ikan juwi keseluruhannya mengandung mikroplastik. Sedangkan sampel ikan yang 

diambil di Amerika serikat antara lain ikan Jacksmelt, ikan teri, ikan tuna hanya mengandung 

20% plastik dan 80% sisanya serat tekstil. 

 

Sejumlah penelitian dilakukan di Unika Soegijapranata Semarang yang dilakukan oleh 

Widianarko bersama Irene Okthie, Caesar July dan Yoanita Dhaniswara (2017) menemukan 

bahwa Ikan Belanak (Mugil cephalus), Ikan Bandeng (Chanos chanos  ̧ Forskal) dan Ikan Nila 

Hitam (Oreochromis niloticus) positif mengandung partikel yang diduga mikroplastik. Ikan-ikan 

yang digunakan tersebut secara berturut-turut diambil dari Tambak Ngebruk, Tambak Lorok dan 

perairan air payau di Kota Semarang. Semua ikan tersebut setelah diteliti ternyata mengandung 

mikroplastik dalam tubuh, air maupun pada sedimennya. Pada ikan belanak rerata jumlah Particle 

Suspected Microplastik yang ditemukan pada air sebanyak 4,70±1,88 partikel/L, ikan belanak 

sebanyak 3,64±2,74 partikel/ekor. Pada ikan bandeng ditemukan PSM sebanyak 207 partikel per 

ekor dengan jenis, ukuran, dan warna yang berbeda. Dan pada ikan nila hitam sampel air dan ikan 

nila hitam diketahui terdeteksi PSM (Particel Suspected asMicroplastik) dengan rata-rata sejumlah 

12 partikel/L dan 18 partikel/ ekor berturut-turut. 

 

Mikroplastik dapat berperan sebagai kontaminan kimia dan mikrobiologi. Sebagai kontaminan 

kimia, mikroplastik dapat menyerap senyawa kontaminan seperti PCB (Polychlorinated 
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Biphenyls); PAHs (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon); serta DDT (1,1,1-trichloro - 2,2 -bis(p-

chlorophenyl) ethane) dan DDE (1,1-dichloro-2,2 bis (chlorophenyl) ethylene) (Hollman et al., 

2013). PCB memiliki sifat yang tidak mudah larut di dalam air tetapi larut di dalam 

minyak/lemak. Sehingga ketika senyawa ini masuk ke dalam tubuh, maka tidak akan mudah 

dikeluarkan dari dalam tubuh tetapi akan tertahan dan terakumulasi secara biologis di dalam 

jaringan lemak (Yuantari, 2011). 

 

Bila ditinjau dari aspek keamanan pangan, seafood yang tercemar mikroplastik tidak aman untuk 

dikonsumsi (Widianarko & Hantoro, 2018). Mikroplastik mengandung senyawa kimia yang 

ditambahkan dalam proses pembuatannya dan menyerap kontaminan disekeliling 

lingkungannya (Rochman, 2015). Bila mikroplastik masuk dan tercerna oleh biota laut maka 

yang didalam biota laut tersebut juga memungkinkan terdapat racun dari bahan-bahan kimia 

(Jovanovic, 2017). Menurut UU No. 18 Tahun 2012, keamanan pangan merupakan kondisi dan 

upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan 

benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta 

tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman 

dikonsumsi. Keberadaan mikroplastik dapat dikategorikan sebagai cemaran yang berpotensi 

membahayakan kesehatan masyarakat sehingga tidak memenuhi standar keamanan pangan 

(Widianarko & Hantoro, 2018). 

 

1.2.2. Konsumsi Seafood Masyarakat Kota Semarang 

Di Jawa Tengah, ikan bandeng, ikan nila dan kerang darah merupakan tiga jenis seafood yang 

mempunyai nilai ekonomis tinggi dan sering dikonsumsi oleh masyarkat. Jumlah produksi di tahun 

2010 untuk ketiga komoditas tersebut berturut-turut 57.201,1 ton, 306,1 ton dan 458 ton 

(Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2013). 

 

Kerang juga terkenal banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Kota Semarang. Salah satu kerang 

yang banyak dikonsumsi adalah kerang hijau (Perna viridis) atau dikenal sebagai ”green mussels” 

adalah jenis yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Kerang ini tersebar luas di perairan Indonesia 
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dan ditemukan melimpah pada perairan pesisir, daerah mangrove dan muara sungai (Cappenberg, 

2008). Jenis kepiting yang dikonsumsi masyarakat Kota Semarang salah satunya adalah kepiting 

bakau (Scylla sp). Tidak heran jika kepiting jenis ini banyak dikonsumsi karena selain rasanya 

yang enak dan kandungan proteinnya yang tinggi (67,72%) serat dagingnya yang mudah dicerna 

(Fujaya et al,. 2011).  

 

1.2.3. Hubungan Analisis Risiko dengan Pola Konsumsi 

Keberadaan mikroplastik dalam jaringan seafood yang dikonsumsi manusia dapat berisiko pada 

kesehatan manusia (Hantoro et al., 2019). Namun sampai dengan saat ini risiko mikroplastik 

terhadap kesehatan manusia belum dapat diketahui. 

 

Mikroplastik dapat terakumulasi ke dalam organisme yang menyebabkan bahaya secara fisik, 

seperti internal abrasions dan blockages. Berkaitan dengan dampaknya, efek toksisitas dapat 

muncul dari pelepasan senyawa kontaminan seperti senyawa adiktif dari plastik dan monomernya 

yang dapat menyebabkan karsinogenesis dan gangguan endokrin. Disamping terakumulasi 

internal, adsorbsi eksternal dari mikroplastik juga dapat menyebabkan dampak buruk. 

 

Usaha untuk melakukan risk assessment untuk mikroplastik sedang dilakukan oleh banyak peneliti 

didunia. Dalam melakukan risk assessment terdapat 4 tahapan yaitu mengidentifikasi bahaya, 

penilaian respon dosis, penilaian eksposure dan karakterisasi risiko (EPA). Dalam langkah pertama 

yaitu mengidentifikasi bahaya dilakukan pemeriksaan apakah mikroplastik berpotensi untuk 

memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia atau kepada lingkungan. Pada tahapan kedua 

penilaian respon dosis yaitu memperkirakan ambang batas antara paparan dengan efek.  

 

1.2.4. Food Frequency Questionnaire (FFQ) dan Recall 24 Hours 

Didalam pengumpulan data dengan cara apapun, selalu diperlukan alat yang disebut instrumen 

pengumpulan data. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner. 

Kuisioner diartikan sebagai daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden (Widi, 

2011). 
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FFQ merupakan kuisioner yang digunakan untuk mengetahui frekuensi dan dapat juga mengetahui 

ukuran porsi makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam periode waktu tertentu. Keuntungan 

penggunaan FFQ yaitu mudah dilakukan, beban responden yang rendah, relative murah, dapat 

meresentasikan kebiasaan konsumsi dan baik untuk mengukur keragaman gizi dari hari kehari 

(Farhani & Pratiwi, 2019).  

 

Keprihatinan atas potensi risiko kesehatan manusia yang terkait dengan kontaminasi kimia dari 

seafood yang dikonsumsi. Survey tingkat konsumsi seafood ini berguna untuk memperoleh 

informasi tentang masa lalu, saat ini, kemarin dan waktu yang akan datang mengenai tingkat 

konsumsi seafood. Survey ini juga bisa digunakan untuk melihat informasi tingkat konsumsi 

seafood diwaktu yang lampau untuk melihat adakah perubahan seiring berjalannya waktu. Selain 

itu, hasil survey dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan pengaturan standar kualitas air, 

mengevaluasi risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh kontaminan dari ikan, mengevaluasi pola 

panen dan lain sebagainya (EPA, 2016). 

 

Pola konsumsi biasanya berisi jenis, bagian dan jumlah seafood, frekuensi makanan yang dimakan, 

dan metode persiapan yang digunakan. Variasi ini mungkin berhubungan dengan karakteristik 

demografis, seperti umur, jenis kelamin, ras/etnis, status social ekonomi dan wilayah geografis 

(Birch et al, 2003). Informasi yang akan didapat digunakan untuk menentukan kaitan apakah 

jumlah seafood yang dikonsumsi aman dengan dinilai kimia kontaminasi, perkiraan risiko untuk 

orang yang mengkonsumsi seafood yang mengandung senyawa beracun (EPA, 2016). 

 

Recall 24 jam merupakan metode yang bersifat kuantitatif untuk mengetahui jumlah makanan 

yang dikonsumsi 24 jam yang lalu sehingga dapat dihitung jumlah konsumsinya untuk kemudian 

dikonversikan dalam gram. Dalam mengestimasi/ menaksir/ memperkirakaan besar porsi yang 

dikonsumsi ke dalam ukuran berat (gram) dapat menggunakan berbagai alat bantu dua dimensi 

maupun tiga dimensi seperti food photograph, food models atau food samples untuk mendapatkan 

validitas yang tinggi dan mendekati apa yang sesungguhnya sudah dikonsumsi oleh responden 

(Widiartika & Sudja, 2014). Pada penelitian kali ini, responden memperkirakan jumlah seafood 
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yang dikonsumsi dengan bantuan food model. Food model yang digunakan dibuat dengan cara 

mengawetkan seafood dengan menggunakan bantuan formalin kemudian di jemur dan digunakan 

dalam keadaan setengah kering sehingga berat seafood asli dengan food model tidak terpaut jauh. 

 

Kemudian dilakukan recall 24 hours sebanyak 3 kali yang dilakukan pada 2 kali weekdays dan 1 

kali dilakukan saat weekend (Hart et al, 2011). Kandinasti & Farapti (2018) juga menambahkan 

bahwa asupan protein pada saat weekend lebih banyak jika dibandingkan dengan weekdays. 

Mengingat seperti apa yang dikatakan oleh Larsen et al (2011) organisme di lautan (seafood) 

mengandung senyawa nutrisi dan fungsional yang baik untuk kesehatan seperti protein, lemak, 

vitamin, mineral karotenoid, omega-3, taurine dan lain sebagainya. 

 

Dari rekapitulasi data Recall 24 Jam Perorangan diperoleh data berupa gram jenis seafood yang 

didapatkan/dimasak, cara memasak seafood/cara pengolahan seafood (handling) dan dikonsumsi.  

 

1.2.5. Kondisi Geografi dan Demografi Kota Semarang 

Kota Semarang adalah satu di antara kota-kota besar di Indonesia dan menjadi ibukota Propinsi 

Jawa Tengah. Posisi geografi Kota Semarang sebagai ibukota Propinsi Jawa Tengah, terletak di 

pantai Utara Jawa Tengah tepatnya pada garis 6º, 5' - 7º, 10' Lintang Selatan dan 110º, 35' Bujur 

Timur. Sedang luas wilayah mencapai 37.366.838 Ha atau 373,7 Km² (Soedarsono, 2012).  

 

Kota Semarang memiliki wilayah laut dengan panjang garis pantai sekitar 21 km dan lebar 4 mil. 

Kota Semarang terletak pada wilayah utara dan berbatasan langsung dengan laut Jawa. Kota ini 

memiliki beberapa kampung-kampung daerah pantai yang sebagian besar masyarakatnya bermata 

pencaharian sebagai nelayan. Kampung Tambak Lorok merupakan salah satunya dan terletak di 

tepi sungai Banjir Kanal Timur dan Kali Banger (Fama, 2016). 

 

Karena wilayah utaranya berbatasan langsung dengan laut jawa maka dari itu terdapat masyarakat 

Kota Semarang yang tinggal di daerah pesisir pantai. Menurut Dahuri (2004) wilayah yang 

potensial untuk dilakukan berbagai usaha di bidang Perikanan adalah wilayah pesisir. Wilayah 
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tersebut merupakan peralihan antara daratan dan lautan sehingga pengelolaan di bidang Perikanan 

pada wilayah pesisir di Indonesia perlu untuk ditingkatkan, ditambah lagi dengan dukungan dari 

luas wilayah garis pantai yang sangat besar.Selain pantai Kota Semarang juga memiliki sungai 

yang menjadi habitat hidup air tawar. Beberapa sungai yang ada di Kota Semarang antara lain 

yaitu Sungai Kaligarang, Sungai Banjir Kanal Barat, Kali Kreo, dan Sungai Banjir Kanal Timur 

(Sardiyatmo, 2004).  

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga Semarang yang memiliki 16 kecamatan dan 

177 kelurahan. Untuk sampel penelitian digunakan responden sebanyak 50 orang. Daftar 

kecamatan dan kelurahan yang ada di kota semarang dapat dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Semarang 

No. Kecamatan Kelurahan 

1. Banyumanik Pudakpayung, Gedawang, Jabungan, Padangsari, Banyumanik, Srondol 

Wetan, Srondol Kulon,  Pedalangan, Sumurboto, Tinjomoyo, Ngesrep. 

2. Candisari Candi, Jatingaleh, Jomblang, Kaliwiru, Karanganyar Gunung, Tegalsari, 

Wonotinggal. 

3.  Gajahmungkur Bendan Dhuwur, Bendan Ngisor, Gajahmungkur, Karang Rejo, 

Lampong Sari, Petompon, Sampangan. 

4. Gayamsari Gayamsari, Kaligawe, Pandean Lamper, Sambirejo, Siwalan, 

Tambakrejo. 

5. Genuk Bangetayu Kulon, Bangetayu Wetan, Banjardowo, Gebangsari, 

Genuksari, Karangroto, Kudu, Muktiharjo Lor, Penggaron Lor, 

Sembungharjo, Terboyo Kulon, Terboyo Wetan, Trimulyo. 

6. Gunung Pati Cepoko, Gunung Pati, Jatirejo, Kali Segoro, Kandri, Mangunsari, Ngijo, 

Nongko Sawit, Pakintelan, Patemon, Plalangan, Sadeng, Sekaran, 

Sukorejo, Sumurejo. 

7. Mijen Bubakan, Cangkiran, Jatibaran, Jatisari, Karang Malang, Kedungpani, 

Mijen, Ngadigo, Pesantren, Polamen, Purwosari, Tambangan, 

Wonolopo, Wonoplumbun. 

8. Ngaliyan Bambankerep, Beringin, Gondoriyo, Kalipancur, Ngaliyan, Podorejo, 

Purwoyoso, Tambak Aji, Wonosari, Wates. 

9. Pedurungan Gemah, Kalicari, Muktiharjo Kidul, Palebon, Pedurungan Kidul, 

Pedurungan Lor, Pedurungan Tengah, Penggaron Kidul, Plamongan 

Sari, Tlogomulyo, Tlogosari Kulon, Tlogosari Wetan. 

10. Semarang 

Selatan 

Barusari, Bulustatalan, Lamper Kidul, Lamper Lor, Lamper Tengah, 

Mugassari, Peterongan, Pleburan, Randusari, Wonodri. 
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11. Semarang 

Barat 

Bojong Salaman, Bojong Sari, Cabean, Gisikdrono, Kalibanteng Kidul, 

Kalibanteng Kulon, Karang Ayu, Kembang Arum, Krapyak, Krobokan, 

Manyaran, Ngemplak Simongan, Salamanmloyo, Tambak Harjo, 

Tawang Mas, Tawang Sari. 

12. Semarang 

Tengah 

Bangunharjo, Brumbungan, Gabahan, Jagalan, Karang Kidul, Kauman, 

Kembangsari, Kranggan, Miroto, Pandansari, Pekunden, Pendrikan 

Kidul, Pendrikan Lor, Purwodinatan, Sekayu. 

13. Semarang 

Timur 

Bugangan, Karang Tempel, Karang Turi, Kebonagung, Kemijen, 

Mlatibaru, Mlatiharjo, Rejomulyo, Rejosari, Sarirejo, Bandarharjo. 

14. Semarang 

Utara 

Bulu Lor, Dadapsari, Kuningan, Panggung Kidul, Panggung Lor, 

Plombokan, Purwosari, Tanjung Mas. 

15. Tembalang Bulusan, Jangli, Kedung Mundu, Kramas, Mangunharjo, Meteseh, 

Rowosari, Sambiroto, Sendang Guwo, Sendang Mulyo, Tandang, 

Tembalang. 

16. Tugu Jerakah, Karanganyar, Mangkang Kulon, Mangkang Wetan, 

Mangunharjo, Randu Garut, Tugurejo. 

http://dispendukcapil.semarangkota.go.id 

 

Pada survei yang dilakukan kali ini responden yang diperlukan yaitu masyarakat Kota Semarang 

pada kelompok umur 18-64 tahun dengan kategori umur dewasa (WHO). Kelompok ini dipilih 

karena dianggap bisa menentukan pilihannya sendiri dalam hal memilih makanan yang akan 

dikonsumsi. 

 

Kota Semarang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.753.092 jiwa pada tahun 2017. Pada 5 

kecamatan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah Semarang Tengah, Gayamsari, 

Pedurungan, Banyumanik dan Tembalang. Jumlah penduduk dari 5 kecamatan tersebut secara 

berturut-turut adalah 79.954 jiwa, 80.751 jiwa, 199.153 jiwa, 146.732 jiwa dan 175.732 jiwa (BPS, 

2017). Jumlah total usia produktif di Kota Semarang berjumlah 888.066 jiwa, usia produktif 

berumur 15-64 tahun. 

 

Menurut Wahl et al (2017) pada kelompok usia dewasa dalam memilih makanan akan 

mempertimbangkan beberapa hal yaitu mengkonsumsi makanan tertentu, menghitung kalori dan 

diet. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Block (2012) yang menyatakan bahwa emosi, fisik 

dan psikologis konsumen berhubungan erat pada makanan dan keputusan dalam memilih makanan 

yang akan dikonsumsi. 

http://dispendukcapil.semarangkota.go.id/
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat konsumsi hasil laut pada kelompok umur 

dewasa (18-64 tahun) di kota Semarang dan memperkirakan asupan mikroplastik melalui 

konsumsi hasil laut. 

  


