
 

 

 

 

4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Konsumsi Seafood 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa seleksi dalam mengkonsumsi seafood didasarkan 

jenis seafood yang dikonsumsi bahwasanya 100% responden mengkonsumsi seafood (ikan, 

kerang, udang, kepiting dan cumi-cumi). Pada kelompok ikan air tawar, jenis ikan air tawar 

yang paling banyak dikonsumsi oleh responden adalah Gurame (Osphronemus goramy) yaitu 

oleh 43 orang. Sedangkan kelompok ikan air laut yang paling sering dikonsumsi oleh responden 

adalah Bandeng (Chanos chanos) yaitu oleh 39 orang. Namun pada kelompok ikan kering, 

responden yang mengkonsumsi ikan kering tidak sebanyak reponden yang mengkonsumsi ikan 

air tawar dan ikan air laut. Terdapat 7 orang responden yang tidak mengkonsumsi ikan kering. 

Kurangnya minat responden untuk mengkonsumsi ikan kering / ikan asin mungkin dipengaruhi 

rendahnya mutu ikan kering / ikan asin. Febrinawati (2017) melaporkan bahwa ikan asin kepala 

batu di Kabupaten Tulang Bawang memiliki cemaran mikroba berdasarkan total plate count 

(TPC) melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam SNI 8273:2016. 

 

Pada kelompok kerang, jenis yang paling banyak dikonsumsi adalah Kerang Darah (Anadara 

granosa). Pada kelompok udang, jenis yang paling banyak dikonsumsi adalah Udang putih / white 

shrimp / Penaus merguiensis. Pada kelompok kepiting, jenis yang paling banyak dikonsumsi 

adalah kepiting bakau.  Dari kelompok cumi-cumi, jenis yang paling banyak dikonsumsi adalah 

Cumi-cumi bangka (Loligo Pealii). 

 

Dari hasil survei yang telah dilakukan sebagian besar responden lebih sering mengkonsumsi 

ikan dibandingkan seafood lainnya (udang, kepiting, cumi-cumi dan kerang). Ikan banyak 

dipilih karena harganya yang terjangkau (21 orang) dan responden menganggap ikan banyak 

mengandung zat gizi yang baik untuk kesehatan (22 orang). Alasan-alasan tersebut didukung 

oleh Pandit (2008) yang menyatakan bahwa ikan merupakan salah satu bahan makanan yang 

mengandung berbagai macam zat, selain harga yang murah, absorbsi protein ikan lebih tinggi 

dibandingkan produk hewani lainnya seperti daging sapi dan ayam, karena daging ikan 
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memiliki serat-serat protein lebih pendek dibandingkan dengan serat-serat protein daging sapi 

dan ayam. 

 

Terdapat 3 orang responden yang mengkonsumsi telur ikan sebanyak 1 sampai dengan 2 kali 

dalam jangka waktu 30 hari dan terdapat 19 orang responden yang mengkonsumsi telur ikan 

sebanyak 3 hingga 4 kali dalam jangka waktu 30 hari. Sedangkan sisa responden (28 orang) 

lainnya tidak mengkonsumsi telur ikan dalam 30 hari terakhir. Telur ikan merupakan sumber 

protein dan lemak hewani yang baik jika dikonsumsi dalam jumlah sedang. Telur ikan 

mengandung vitamin B-12 dan asam lemak omega-3. Masyarakat semakin tidak asing 

mengkonsumsi telur ikan dikarenakan meningkatnya pertumbuhan restoran jepang yang 

menyajikan makanan olahan dari telur ikan. Salah satu yang makanan yang bersumber dari telur 

ikan adalah sushi. Sushi (寿司), merupakan salah satu makanan khas Jepang yang pada 

umumnya dibuat dari perpaduan antara nasi, seafood, sayuran dan beberapa bahan lainnya 

(Ilham, 2016). 

 

Pada penelitian kali ini jenis seafood yang terbanyak dikonsumsi oleh responden adalah ikan 

yang rata-rata jumlah konsumsinya sebesar 353,14 g/ minggu. Kemudian menyusul jenis 

seafood lainnya yaitu kepiting, cumi-cumi, udang dan kerang yang secara berurutan jumlahnya 

119,37 g/ minggu, cumi-cumi 87,81 g/ minggu, 66,10 g/ minggu dan 62,53 g/minggu. Tingkat 

konsumsi ikan masyarakat di Jawa Tengah masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan 

daerah lain. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menyebutkan bahwa tingkat konsumsi ikan 

pada masyarakat Jawa Tengah pada tahun 2018 hanya berkisar 21,9 kg/kapita/tahun. Sedangkan 

konsumsi seafood masyarakat di daerah Jawa Timur dan nasional pada tahun 2018 secara 

berurutan adalah 36 kg/kapita/tahun dan 51,5 kg/kapita/tahun. Sedangkan pemerintah Indonesia 

memiliki target untuk meningkatkan konsumsi seafood masyarakat hingga mencapai 1.038 

kg/kapita/minggu. Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumsi seafood 

masyarakat dari kelompok umur dewasa (18-64 tahun) di Kota Semarang masih relatif rendah 

yaitu hanya sebesar 688,95 gram/ minggu. Namun jika dibandingkan Dietary Guidelines for 
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Americans (DGA, 2010) yang menganjurkan untuk mengkonsumsi seafood sebanyak 227 

gram/ minggu sudah dicapai oleh kelompok usia dewasa masyarakat Kota Semarang. 

 

Selain telur ikan, beberapa responden juga mengkonsumsi kepala ikan dan kulit ikan. Salah satu 

jenis ikan yang kepalanya bisa digunakan untuk menjadi olahan makanan adalah ikan Kakap  

(Lutjanus campechanus). Salah satu restoran di Kota Semarang yang menjual olahan kepala ikan 

kakap adalah GULAI KEPALA IKAN PAK UNTUNG. Selain kepala ikan kakap, restoran 

tersebut juga menjual olahan kepala ikan Nila (Oreochromis niloticus). Sedangkan untuk olahan 

kulit ikan, banyak terdapat snack / makanan ringan yang menjadikan kulit ikan sebagai bahan 

dasarnya. Salah satu snack olahan kulit ikan adalah IRVINS yang berasal dari Singapura. 

 

Usaha yang dilakukan pemerintah untuk menaikan tingkat konsumsi seafood pada 

masyarakatnya antara lain adanya Gerakan Makan Ikan yang dicanangkan oleh presiden 

Republik Indonesia ke-5 Megawati pada 4 April 2004. Pemerintah juga menggerakan program 

pendistribusian hasil laut kepada masyarakat pedalaman. Rencana program selanjutnya yang 

akan dilakukan pemerintah adalah memberikan surat edaran kepada Taman Kanak-kanak untuk 

selalu menyediakan menu wajib dengan berbahan dasar hasil laut. Pemerintah juga 

mengharapkan instansi ikut membantu menaikan tingkat konsumsi hasil laut dengan 

menyediakan menu yang berbahan dasar hasil laut untuk acara-acara.  

 

Ikan merupakan salah jenis bahan makanan sehat  yang mengandung berbagai protein, lemak 

(asam lemak omega 3), vitamin (vitamin A, vitamin D, vitamin B6, vitamin B12), dan mineral 

(zat besi, yodium, selenium, seng dan flour) yang dibutuhkan oleh tubuh (Effendie, 2002). 

Berbagai keuntungan yang diperoleh ketika mengkonsumsi ikan adalah terpenuhinya 

kebutuhan 10 asam lemak esensial, menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar kolestrol, 

menurunkan berat badan merangsang pertumbuhan otak dan kecerdasan, menyehatkan mata, 

mencegah keriput dan proses penuaan kulit serta mencegah penyakit berat seperti jantung, 

kanker payudara dan kanker prosetat (WHO, 2013). Selain terdapat banyak kelebihan dalam 

mengkonsumsi hasil laut, terdapat juga dampak negatif ketika mengkonsumsi hasil laut. Salah 
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satu dampak negatif yang ditimbulkan ketika mengkonsumsi hasil laut adalah adanya 

kontaminan-kontaminan berbahaya yang terdapat pada tubuh organisme di lautan. Kontaminan 

yang terdapat pada organisme laut diantaranya adalah kontaminasi logam berat dan 

mikroplastik. 

 

4.2. Kontaminasi Mikroplastik Pada Seafood 

Salah satu tujuan pada penelitian kali ini adalah mengestimasi asupan mikroplastik melalui 

konsumsi hasil laut. Sebelumnya sudah 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. Tidak hanya penelitian yang dilakukan di Indonesia, terdapat juga penelitian yang 

dilakukan di luar negeri. Sampel ikan yang diambil di Amerika serikat antara lain ikan 

Jacksmelt, ikan teri, ikan tuna hanya mengandung 20% plastik dan 80% sisanya serat tekstil.  

Penelitian yang dilakukan oleh Song et al (2015) yang meneliti mengenai identifikasi 

mikroplastik pada Sea Surface Microlayer (SML) dan ditemukan mikroplastik sebanyak 

206±117 partikel/L. Tetapi walaupun sudah banyak artikel dan jurnal yang menerbitkan 

mengenai kontaminasi mikroplastik pada seafood, hal tersebut tidak menurunkan minat 

masyarakat terhadap makanan olahan hasil laut. Hal ini ditunjukkan dari konsumsi rata-rata 

ikan perkapita selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

  

Kontaminan pada seafood yang paling banyak diketahui oleh responden adalah logam berat 

(56%), mikroplastik (24%) dan bakteri patogen (22%). Responden mengetahui informasi 

tentang  kontaminan logam berat dari banyaknya artikel (surat kabar) yang menerbitkan 

mengenai adanya kandungan logam berat yang terdapat pada seafood. Akumulasi logam berat 

yang terjadi pada ikan disebabkan adanya kontak antara ikan dengan medium perairan yang 

mengandung senyawa toksik. Kontak berlangsung dengan adanya pemindahan zat kimia dari 

lingkungan air kedalam atau permukaan tubuh ikan (Priatna et al., 2016). Sedangkan efek logam 
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berat didalam tubuh manusia dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan  gangguan 

sistem syaraf, kelumpuhan dan kematian dini serta penurunan tingkat kecerdasan anak-anak 

(Hananingtyas, 2017). 

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Widianarko et al (2017)  mengenai Ikan Belanak 

(Mugil cephalus), Ikan Bandeng (Chanos chanos¸ Forskal) dan Ikan Nila Hitam (Oreochromis 

niloticus). 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 tubuhnya. Pada ikan belanak rerata jumlah 

Particle Suspected Microplastic yang ditemukan 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 diketahui terdeteksi PSM (Particel Suspected asMicroplastic) 

sejumlah 18 partikel/ ekor. 

 

Estimasi paparan mikroplastik pada kelompok usia dewasa (18-64 tahun) pada jenis ikan 

didapatkan sebesar 0 – 153 partikel/minggu, pada jenis kerang didapatkan sebesar 24,03 – 

21.331,75 partikel/minggu, pada jenis udang didapatkan sebanyak 0 – 300 partikel/minggu, 

pada jenis kepiting didapatkan sebanyak 0 – 1419 partikel/minggu, pada jenis cumi-cumi 

didapatkan sebanyak 0-222 partikel/minggu dan dari semua jenis seafood ketika ditotal 

didapatkan 26,82 – 44.674,74 partikel/ minggu. Estimasi paparan mikroplastik hasil laut 

berdasarkan penelitian Cox et al., (2019) sebesar 123 – 4.600 partikel/tahun sedangkan hasil 

penelitian ini sebesar  7.008,04 – 11.901.855,7 partikel/tahun. Sejauh ini mikroplastik belum 

memiliki batas aman untuk konsumsi. Hal ini dikarenakan mikroplastik masuk kedalam 

kontaminan pangan baru (novel).  

 

Hingga saat ini, risiko mikroplastik terhadap kesehatan manusia masih diteliti. Catarino et al, 

(2018) menyatakan bahwa perhatian pada paparan mikroplastik melalui konsumsi kerang secara 

kontekstual. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Carbery et al, 2018 mikroplastik dapat 

menyumbat saluran darah menuju ke otak. Hal tersebut, mikroplastik dapat dikategorikan 

sebagai cemaran yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. 
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4.3. Penanganan Hasil Laut                                  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak semua responden mengolah seafood sendiri. 

Terdapat 62% responden yang mengolah seafood sendiri dan sisanya mengkonsumsi seafood 

dalam bentuk RTE (ready to eat). Seafood yang sering diolah oleh responden biasanya ikan, 

udang, dan cumi-cumi.  

 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembersihan (pencucian) (tabel 5-10) dilakukan 

oleh semua responden yang mengolah seafood sendiri. Tidak semua responden membuang duri 

ikan karena sebagian besar responden sudah terbiasa memisahkan duri selagi dikonsumsi bukan 

sebelum diolah. Sedangkan mengeluarkan isi perut, membuang insang dan membuang sisik 

tidak dilakukan oleh sebagian responden dikarenakan banyaknya responden yang mengolah 

ikan teri sehingga tahapan yang dilakukan hanyalah mencuci saja.  

 

Membuang isi perut merupakan salah satu upaya untuk mengurangi asupan kontaminan 

mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh responden. Hal ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Kubota & Uyeno (1970) mengenai kebiasaan makan dari lancetfish (Alipesaurus 

ferox), ditemukan 78 partikel plastik didalam isi perut lancetfish (Alipesaurus ferox).  

 

Tahapan dalam pengolahan kerang yang dilakukan oleh responden dengan depurasi, mencuci, 

dan mengupas kerang merupakan tahapan sebelum mengolah kerang yang dilakukan oleh 

responden. Kurangnya kesadaran akan pentingnya proses depurasi membuat hanya sebagian 

kecil responden yang melakukan proses depurasi. Menurut Putro (2007) depurasi merupakan 

suatu langkah yang sangat penting untuk menurunkan kandungan berbagai cemaran pada 

kerang, khususnya kotoran, bakteri patogen dan logam berat. Membuang organ dalam kerang 

merupakan cara lain untuk mengurangi risiko kontaminasi mikroplastik (WWF Kerang, 2015 

). 

 

Pembersihan udang (tabel 8) yang dilakukan oleh responden adalah membuang kepala, 

membuang saluran pencernaan, membuang ekor, mengupas kulit dan mencuci. Pembersihan 
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kepiting yang dilakukan oleh responden seperti mencuci, membuang cangkang, membuang 

insang, dan membuang jeroan. Pembersihan cumi-cumi yang dilakukan oleh responden dengan 

membuang kepala, membuang jeroan, membuang kantung tinta, membuang tulang rawan, 

membuang telur dan mencucinya. 

 

Membuang isi perut / jeroan yang dilakukan oleh responden dapat menurunkan kemungkinan 

mikroplastik yang dapat terkonsumsi oleh responden. Mikroplastik banyak mengendap pada 

organ pencernaan organisme laut. Hal ini dikarenakan banyak organisme yang salah 

mengkonsumsi, mereka mengira mikroplastik merupakan plankton yang seharusnya menjadi 

makanan mereka. Kandungan mikroplastik terbanyak diperikirakan terkandung dalam kerang 

karena kerang memiliki sistem filter feeder (menyaring air untuk mendapatkan makanan) 

(Sinaga et al., 2014). Hal tersebut membuat kerang rentan terkena polusi air salah satunya 

adalah mikroplastik (Darmono, 1995).  

 

 

  


