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4. PEMBAHASAN 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat konsumsi seafood remaja di Kota 

Semarang dan mengestimasi asupan mikroplastik melalui konsumsi seafood. Pemilihan pada 

kategori usia ini karena usia remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak 

menuju ke masa dewasa dan sudah dapat menentukan pilihan makanan sendiri (Santoso et 

al., 2018). 

 

4.1. Konsumsi Seafood dan Recall 

Berdasarkan hasil survei, 89% responden remaja mengkonsumsi seafood yang beredar di 

Kota Semarang sesuai dengan survei pasar yaitu ikan, kerang, udang, kepiting, dan cumi-

cumi. Ikan dibagi dalam 3 kelompok yaitu ikan air tawar, ikan laut, dan ikan kering. Jenis 

ikan air tawar yang paling banyak dikonsumsi responden adalah ikan gurame (43 orang), 

ikan nila (28 orang), dan ikan lele (28 orang). Tingginya tingkat konsumsi ikan air tawar di 

Semarang karena kemudahan ikan air tawar untuk didapat dan dibudidayakan, sehingga 

banyak pembudidaya ikan air tawar di Semarang (Prasetio dan Amiek Soemarmi, 2017). 

Tiga jenis ikan laut yang paling umum dikonsumsi responden remaja di Kota Semarang 

adalah ikan kakap (33 orang), ikan bandeng (32 orang), dan ikan sarden (24 orang). Ikan laut 

mudah didapat oleh masyarakat Semarang karena lokasi geografis Kota Semarang yang 

berada di bibir pantai dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa (BPS, 2009). Kelompok 

ikan kering yang paling banyak dikonsumsi adalah ikan teri tawar (16 orang), ikan asin teri 

medan (11 orang), dan ikan manyung (8 orang). Konsumsi ikan kering tidak setinggi 

konsumsi ikan air tawar dan ikan laut, karena tidak semua responden remaja mengkonsumsi 

ikan kering. Responden yang mengkonsumsi ikan kering hanya 32 orang. Menurut Afrianti 

(1995) rendahnya konsumsi ikan kering karena konsentrasi garam yang tinggi sehingga 

menyebabkan rasa sangat asin dan kadang tidak disukai konsumen .  

 

Seafood yang dikonsumsi responden bukan hanya ikan laut, namun juga ada kerang, udang, 

kepiting, dan cumi-cumi. Kerang yang banyak dikonsumsi oleh responden adalah kerang 

darah, kemudian kerang hijau, dan simping (Gambar 15), sedangkan jenis udang yang paling 
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banyak dikonsumsi remaja di Kota Semarang adalah udang putih dan udang pancet (Gambar 

24), kemudian kepiting yang banyak dikonsumsi responden adalah kepiting bakau, rajungan, 

dan kepiting soka/lemburi, dan yang terakhir adalah cumi-cumi. Cumi-cumi yang banyak 

dikonsumsi remaja di Kota Semarang adalah cumi-cumi bangka, cumi-cumi sero, dan gurita. 

 

Berdasarkan hasil survei, remaja Kota Semarang juga memiliki pertimbangan dalam 

mengkonsumsi seafood. Sebagian besar remaja mengkonsumsi seafood karena enak, mudah 

dikonsumsi, dan harga yang murah dan terjangkau (Gambar 7, Gambar 18, Gambar 27, 

Gambar 37, dan Gambar 47). Remaja di Kota Semarang kurang memperhatikan alasan 

kesehatan dalam mengkonsumsi seafood, padahal perlu diperhatikan dalam mengkonsumsi 

seafood, risiko kesehatan yang terkait dengan kontaminan yang mungkin ada telah 

terdokumentasi dengan baik. Menurut penelitian Fitri (2017), kerang darah di pantai 

Semarang mengandung mikroplastik. Pada 2010, Konsultasi Ahli FAO dan WHO membuat 

serangkaian rekomendasi untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat yang 

terkait dengan mengkonsumsi seafood yang bilamana pedoman konsumsi diikuti manfaat 

akan lebih besar daripada risiko kesehatan (HLPE, 2014; FAO dan WHO, 2011).  

 

Frekuensi konsumsi seafood rata-rata remaja Kota Semarang berkisar antara 3-4 kali hingga 

lebih dari 4 kali dalam 30 hari terakhir (Gambar 4, Gambar 5, Gambar 6, Gambar 16, Gambar 

25, Gambar 35, dan Gambar 45). Bila dibandingkan dengan rekomendasi dari EPA dan FDA 

yang menyarankan setidaknya 2 sampai 3 porsi per minggu (USEPA dan USFDA, 2019), 

maka konsumsi seafood remaja Kota Semarang tergolong tinggi. Berdasarkan hasil recall 24  

jam, diketahui bahwa tingkat konsumsi ikan paling tinggi dibandingkan dengan seafood yang 

lain. Responden remaja mengkonsumsi ikan rata-rata 800,85 g/minggu. Pada kerang, 

responden remaja hanya mengkonsumsi rata-rata 32,40 g/minggu. Pada udang, kepiting, dan 

cumi-cumi, rata-rata responden remaja Kota Semarang mengkonsumsi masing-masing 

sebanyak 179,42 g/minggu, 29,21 g/minggu, dan 126,99 g/minggu secara berturut-turut. 

Total rata-rata tingkat konsumsi remaja Kota Semarang sebesar 1126,69 g/minggu. Bila 

dibandingkan dengan rekomendasi USDA yang menyarankan paling sedikit 8 ounce per 

minggu atau sekitar 227 g/minggu (USDA, 2015) dan target pemerintah yang menginginkan 
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pada tahun 2019 menginginkan target 54,49 kg/kap/tahun atau 1.038 g/minggu (Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, 2018), maka tingkat rata-rata konsumsi seafood remaja sudah sesuai 

USDA dan mencapai target pemerintah. Berdasarkan data SUSENAS tahun 2016, Jawa 

Tengah merupakan provinsi paling rendah tingkat konsumsi ikannya dibandingkan dengan 

seluruh provinsi di Indonesia (BPS, 2016).  

 

4.2. Asupan Mikroplastik Melalui Konsumsi Seafood 

Berdasarkan pada hasil Tabel 14, kontaminasi yang diketahui oleh responden pada seafood 

yaitu logam berat, racun, virus, mikroplastik, dan lain-lain.  Hal ini sesuai dengan pernyataan  

Hananingtyas (2017), bahwa terdapat kandungan  logam  berat  (Hg)  di  Laut  Jawa sehingga  

adanya kemungkinan  kontaminasi  pada hasil produksi pada Laut Jawa. Logam  berat  

merupakan  logam  yang  memiliki toksisitas yang  sangat  tinggi  dan  banyak  dihasilkan  

oleh  limbah  industri. Mengenai isu mikroplastik, 10% responden remaja di Semarang sudah 

mengetahui adanya isu mikroplastik yang dapat mengkontaminasi seafood, sedangkan 90% 

responden remaja Kota Semarang belum mengetahui adanya isu tersebut.  

 

Penelitian estimasi paparan mikroplastik didapat dari konsumsi seafood minimal dan 

maksimal dikalikan dengan konsentrasi mikroplastik minimal dan maksimal. Estimasi 

paparan mikroplastik yang didapat dalam satu minggu pada ikan, kerang, udang, kepiting, 

dan cumi-cumi masing-masing berkisar sebanyak 0 – 357 partikel/minggu, 0 – 

22.345partikel/minggu, 0 – 18.728 partikel/minggu, 0 – 173 partikel/minggu, dan 0 – 518 

partikel/minggu. Estimasi paparan mikroplastik terbesar disumbangkan dari konsumsi 

kerang (Tabel 16). Estimasi paparan mikroplastik seafood berdasarkan penelitian Cox et al., 

(2019) sebesar 123 – 4.600 partikel/tahun sedangkan hasil penelitian ini sebesar  1.300 – 

3.538.364,96 partikel/tahun. Kedua penelitian menggunakan seafood sebagai sampel, namun 

terdapat perbadaan paparan mikroplastik. Berdasarkan EPA (2019) faktor lokasi dapat 

mempengaruhi kandungan kontaminan.  

 

Paparan mikroplastik yang tinggi hingga saat ini belum diketahui risiko kesehatannya 

terhadap manusia. Berdasarkan penelitian Catarino et al., (2018) menyatakan bahwa 



54 

 

 

 

perhatian manusia terhadap paparan mikroplastik melalui konsumsi kerang perlu diletakkan 

secara kontekstual, karena potensi mereka untuk menelan sangat sedikit jika dibandingkan 

dengan paparan debu rumah tangga dan didukung dengan pernyataan Cox et al., (2019) 

bahwa masih belum jelas sampai sejauh perkiraan kontaminasi mikroplastik menimbulkan 

risiko kesehatan bagi manusia. 

 

4.3. Penanganan Seafood 

Berdasarkan hasil Tabel 8, dapat dilihat seafood yang sering diolah sendiri oleh responden 

adalah ikan dan udang.  

 

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar responden yang mengolah seafood sendiri selalu 

melakukan pencucian dan pembuangan organ dalam. Bagian ikan yang banyak mengandung 

mikroplastik ada pada saluran pencernaannya, jika ikan relatif besar yang dapat dibuang 

organ dalamnya maka exposure melalui ikan dapat berkurang. Rata-rata masyarakat sudah 

membuang bagian dalam ikan, sehingga aman kecuali untuk ikan teri. Menurut WHO (2006), 

proses mencuci dapat mengurangi risiko kontaminasi pada bahan makanan sebelum diolah 

lebih lanjut. Proses pembuangan organ dalam seafood juga dapat mengurangi kontaminasi. 

Berdasarkan penelitian Jantz, et al., (2013), kandungan mikroplastik pada seafood dapat 

mengalami perubahan setelah melakukan pembersihan pada organ dalam, karena 

ditemukannya mikroplastik pada organ dalam seafood.  

 

Selain pembuangan organ, proses depurasi juga dilakukan oleh responden. Hanya 30% 

responden yang selalu melakukan depurasi.  Depurasi  merupakan  suatu langkah yang sangat 

penting untuk menurunkan  kandungan  berbagai cemaran pada kekerangan khususnya 

kotoran, bakteri patogen dan  logam  berat (Setiawan, et al., 2013)   Proses depurasi sudah 

sesuai dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Sanitasi 

Kekerangan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2004) yang bertujuan untuk 

memperkecil kontaminasi pada kerang. Belum banyak responden yang mengetahui proses 

depurasi, perlu dikenalkan lebih jauh untuk mengurangi resiko kontaminasi. Oleh karena itu, 

langkah-langkah pengendalian yang memadai seperti depurasi diperlukan untuk 
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menghilangkan atau setidaknya melemahkan kemungkinan efek berbahaya karena konsumsi 

mikroplastik (Birnstiel, et al., 2019). 

 

 

  


