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1. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Plastik merupakan salah satu material yang paling banyak digunakan oleh manusia. 

Aplikasinya sangat luas, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam hal komersial. 

Produksi plastik meningkat secara signifikan sejak tahun 1950an (Galgani, 2015). Sampah 

plastik di lingkungan dapat ditemukan dalam 3 macam ukuran yaitu makroplastik (ukuran > 

25 mm), mesoplastik (ukuran 5-25 mm), dan mikroplastik (< 5 mm) (Dehaut et al., 2016). 

Mikroplastik merupakan partikel plastik yang diameternya berukuran kurang dari 5 mm. 

Mikroplastik terbagi lagi menjadi kategori ukuran, yaitu besar (1-5 mm) dan kecil (< 1 mm.) 

(Storck, 2015). Mikroplastik hadir dalam bermacam-macam kelompok yang sangat 

bervariasi dalam hal ukuran, bentuk, warna, komposisi, massa jenis, dan sifat-sifat lainnya.  

 

Risiko yang timbulkan dari cemaran mikroplastik bagi manusia dapat dikaitkan dengan 

ketersediaan hayati terhadap sumber makanan yang menjadi salah satu masalah keamanan 

pangan. Mikroplastik dapat terkonsentrasi pada sebagian besar seafood dan sistem 

akuakultur sehingga mikroplastik menjadi kontaminan yang mengkhawatirkan bagi 

kesehatan manusia. Mikroplastik dapat berikatan dengan kontaminan lain seperti polutan 

organik yang persisten (POPs) dan logam berat (Lusher, et al., 2013). Organisme laut yang 

menelan plastik besar dapat tersedak, mengalami luka internal atau eksternal, luka ulserasi, 

penyumbatan saluran pencernaan, gangguan kapasitas makan, kelaparan, kekurangan tenaga, 

atau kematian. Dampak pada organisme laut yang mencerna partikel mikroplastik juga 

dimungkinkan adanya racun dari bahan-bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan 

plastk. Keberadaan mikroplastik dapat dikategorikan sebagai cemaran yang berpotensi 

membahayakan kesehatan masyarakat sehingga tidak memenuhi standar keamanan pangan 

(Widianarko & Hantoro, 2017). 

 

Mikroplastik dalam oragnisme laut memunculkan stigma bahwa seafood dibutuhkan untuk 

konsumsi karena nutrisi yang bermanfaat. Pemerintah membuat program gerakan makan 

ikan yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat Indonesia dan minat untuk 
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mengkonsumsi ikan perlu terus ditingkatkan, karena pemerintah menginginkan ikan menjadi 

salah satu sumber protein utama dalam pola konsumsi. Namun, di sisi lain munculnya isu 

mikroplastik menimbulkan kekhawatiran adanya kontaminasi pada seafood yang 

dikonsumsi. 

 

Sampai saat ini risiko mikroplastik terhadap kesehatan manusia belum diketahui dan para 

peneliti di dunia sedang melakukan kajian untuk dapat mengetahui risiko mikroplastik pada 

manusia. Untuk dapat melakukan penilaian risiko, ada beberapa tahapan risk assessment 

yang meliputi hazard identification, dose-response assessment, exposure assessment, dan 

risk characterization (EPA, 2014). Tahapan exposure assessment yang meneliti seberapa 

besar paparan mikroplastik pada manusia khususnya melalui konsumsi seafood maka data 

konsumsi terkait sangat diperlukan.  Untuk mencari data konsumsi seafood diperlukan alat 

ukur yaitu Food Frequency Questionnaire (FFQ) dan recall 24 hours. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berapa jumlah konsumsi seafood masyarakat Kota 

Semarang, terutama kelompok umur remaja (13-17 tahun). Geografis Kota Semarang yang 

berbatasan langsung dengan Laut Jawa, memungkinkan penduduknya mengkonsumsi 

organisme laut seperti seafood (ikan, kerang, udang, cumi-cumi, dan kepiting). Menurut 

Komite Pangan Internasional pada food addictive bahwa belum mengevaluasi bahaya 

mikroplastik pada makanan (Lusher et al., 2013), didukung dengan pernyataan Widianarko 

dan Hantoro (2017) sebagian besar masyarakat kurang mengetahui bahwa seafood (ikan, 

kerang, udang, cumi-cumi, dan kepiting) memiliki potensi timbulnya cemaran plastik yang 

besar, sehingga bisa disimpulkan masyarakat Semarang juga belum mengetahui adanya 

bahaya mikroplastik. Kelompok umur remaja dipilih untuk menjadi responden penelitian ini 

karena merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa dan sudah 

dapat menentukan pilihan makanan sendiri (Santoso, et al., 2018).  
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1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Mikroplastik dan Risiko Keamanan Pangan 

Menurut Galgani (2015), sampah di laut didominasi oleh plastik dan sampah plastik dapat 

mengalami degradasi menjadi partikel kecil yang disebut mikroplastik. Fragment dari plastik 

yang terdegradasi sering disebut dengan mikroplastik, yang memiliki ukuran partikel kurang 

dari 5mm. Mikroplastik dapat terakumulasi dalam jumlah yang tinggi pada air laut (Valeria 

et al, 2012). Ukuran mikroplastik yang sangat kecil dan jumlahnya di laut membuat sifatnya 

ubiquitous dan memilik bioavailability yang tinggi bagi organisme akuatik. Akibatnya 

mikroplastik dapat termakan oleh biota laut (Li, et al., 2018). Dengan demikian keberadaan 

polutan plastik ini dalam seafood yang dikonsumsi manusia dapat memberikan risiko 

keamanan pangan yang perlu dikaji lebih jauh (Widianarko dan Hantoro, 2017). 

 
Sumber: (Sari et al., 2015) 

Gambar 1. Jenis mikroplastik dengan perbesaran 25 kali (a) mikroplastik jenis fiber, (b) 

mikroplastik jenis fragmen, (c) mikroplastik jenis film. 

Senyawa yang cenderung menempel pada plastik di perairan antara lain PCB atau 

dichlorodiphenyldichloroethylene dan DDE yang menjadi pembawa bahan kimia yang 

diserap ke permukaan tubuh dari lingkungan, sedangkan senyawa kimia beracun yang 

terkandung dalam plastik antara lain plasticizer (Browne et al., 2011). Bila ditinjau dari 

keamanan pangan, biota laut yang tercemar mikroplastik tidak aman untuk dikonsumsi, 

karena mikroplastik mengandung senyawa kimia yang ditambahkan selama pembuatannya 

dan dapat menyerap kontaminan di lingkungan sekitarnya (Rochman et al., 2015). Bila 

mikroplastik masuk dan tercerna oleh biota laut, maka senyawa kimia berbahaya yang 

melekat pada mikroplastik dapat terakumulasi di tubuh biota tersebut (Jovanović, 2017). 
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1.2.2. Konsumsi Seafood Masyarakat Kota Semarang 

Indonesia merupakan negara maritim yang terbagi atas pulau-pulau dan sebagian wilayahnya 

merupakan perairan yang cukup luas. Namun, kita mengetahui bahwasannya penduduk 

Indonesia memiliki tingkat konsumsi ikan yang masih dikategorikan rendah. Pulau Jawa 

merupakan daerah dengan konsumsi ikan perkapita terendah dibandingkan wilayah lainnya 

di Indonesia. Upaya pemerintah meningkatkan gizi serta minat untuk mengkonsumsi ikan 

perlu terus ditingkatkan dengan mengadakan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan 

(GEMARIKAN) (Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat, 2018). 

  

Berbagai jenis seafood banyak ditemukan di Laut Jawa. Ikan bandeng, ikan nila, dan kerang 

darah merupakan tiga jenis seafood yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan sering 

dikonsumsi oleh masyarakat Jawa Tengah (Widianarko dan Hantoro, 2017). Menurut data 

BPS ‘Pola Konsumsi Makanan dan Non Makanan Penduduk Kota Semarang Tahun 2014’ 

tingkat konsumsi seafood di Kota Semarang sebesar 4,45% dari total populasi masyarakat 

Kota Semarang.  

 

1.2.3. Hubungan Analisis Risiko dengan Pola Konsumsi 

Keberadaan mikroplastik dalam jaringan seafood yang dikonsumsi manusia dapat berisiko 

pada kesehatan manusia, namun sampai dengan saat ini risiko mikroplastik terhadap 

kesehatan manusia belum dapat diketahui. Usaha melakukan risk assessment untuk 

mikroplastik sedang dilakukan oleh banyak peneliti di dunia (Hantoro, et al., 2019). Dalam 

melakukan risk assessment ada 4 tahapan yaitu hazard identification, dose-response 

assessment, exposure assessment, dan risk characterization (EPA, 2014). 

 

Salah satu tahapan risk assessment yang penting adalah exposure assessment. Exposure 

assessment adalah proses yang menyebabkan organisme kontak dengan bahaya lingkungan 

berupa risk agent, sebagai jembatan yang menghubungkan ’bahaya’ dengan ’risiko’ 

(Enhealth, 2012). Data untuk exposure assessment dapat diperoleh dari pengukuran langsung 

(monitoring atau uji petik), model matematis, atau perkiraan ilmiah lainnya. Exposure 
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assessment dapat menentukan dosis risk agent yang diterima individu sebagai asupan atau 

intake (ATSDR, 2005). 

 

Exposure assessment pada penelitian ini untuk menentukan intake mikroplastik sebagai risk 

agent. Data yang dibutuhkan adalah data konsumsi seafood yang didapat dari hasil recall 24 

hours.   

 

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

Keprihatinan akan potensi risiko kesehatan manusia terkait dengan berbagai kontaminasi 

berbahaya dari konsumsi seafood. Informasi tentang seberapa besar jumlah asupan seafood 

dapat diperoleh melalui survei tingkat konsumsi. Selain itu, hasil survei dapat digunakan 

berbagai macam keperluan salah satunya yang ditimbulkan oleh kontaminan dari ikan (EPA, 

2016). Penelitian ini menggunakan media Food Frequency Questionnaire atau FFQ dan 

recall 24 hours.  

 

Food Frequency Questionnaire (FFQ) merupakan kuisioner yang digunakan untuk 

mengetahui frekuensi dan dapat juga mengetahui ukuran porsi makanan dan minuman yang 

dikonsumsi dalam periode waktu tertentu, umumnya dalam sebulan atau setahun. Metode 

FFQ dapat diterima sebagai metode yang baik dalam penilaian asupan makanan secara 

kuantitaif, terutama untuk memperkirakan asupan makanan yang sebenarnya (Sempos, 

1992). Keuntungan penggunaan FFQ yaitu mudah dilakukan, beban responden yang rendah, 

relatif murah, dapat merepresentasikan kebiasaan konsumsi, dan baik untuk mengukur 

keragaman gizi dari hari ke hari (Nadia & Viera, 2019).  

 

Penilaian asupan secara kuantitatif yaitu dengan food recall dimaksudkan untuk mengukur 

jumlah konsumsi makanan setelah satu hari berakhir (Silvia, et al., 2011). Dengan 

meningkatkan hari pengukuran, perkiraan kuantitatif terhadap kebiasaan asupan makanan 

dapat diperoleh. Jumlah hari pengukuran, pemilihan, dan jarak, tergantung dari tujuan 

penelitian, perbedaan asupan makanan, dan variasi asupan setiap harinya (Supariasa, 2002). 

Recall selama 7 hari sangat ideal untuk mendeskripsikan asupan makan individu. Recall 24 
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hours sehari hanya dapat dilakukan untuk studi menilai tingkat rata-rata makanan dan asupan 

gizi suatu kelompok (Cameron dan Van Staveren, 1988). Metode recall 24 hours sering 

digunakan karena memiliki beberapa kelebihan yaitu sederhana, tidak terlalu membebani 

responden, serta relatif murah. Metode ini juga memiliki kekurangan seperti validitasnya 

tergantung pada daya ingat responden (Arif et al., 2017). 

 

1.2.5. Kota Semarang  

Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373.70 km2. Batas wilayah administratif Kota 

Semarang sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, 

sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah utara dibatasi oleh Laut 

Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer (BPS, 2009). Berbatasan 

langsung dengan Laut Jawa dan memiliki panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer, 

memungkinkan penduduk Kota Semarang mengkonsumsi sumber daya seafood seperti ikan, 

kerang, udang, cumi-cumi, dan kepiting. 

 

Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. 

Sampel penelitian yang dibutuhkan sebanyak 50 responden kategori umur remaja (13-17 

tahun). Daftar kecamatan dan kelurahan Kota Semarang dapat dilihat pada tabel 1.  

 

Tabel 1. Daftar Kecamatan dan Kelurahan 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. 
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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. 

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. 
Sumber: http://dispendukcapil.semarangkota.go.id 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat daftar kecamatan dan kelurahan Kota Semarang. 

Penduduk Kota Semarang pada tahun 2017 tercatat sebanyak 1.753.092 jiwa. Jumlah remaja 

di Kota Semarang sebanyak 281.771 jiwa atau 16,07% dari total populasi (Kota Semarang 

dalam Angka, 2018). 

 

1.3. Tujuan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat konsumsi seafood (ikan, kerang, udang, 

cumi-cumi, dan kepiting) pada kelompok remaja (13-17 tahun) di Kota Semarang dan 

mengestimasi asupan mikroplastik melalui konsumsi seafood.

http://dispendukcapil.semarangkota.go.id/

