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1. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah 

Kanada, Amerika Serikat, dan Rusia, yaitu sepanjang 95.161 kilometer persegi. Maka 

dari itu, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut (Lasabuda, 2013). Selain itu, 

Indonesia memiliki ekosistem hutan bakau di Indonesia sangat besar yaitu sekitar 4,25 

juta ha. Luasnya ekosistem tersebut menyebabkan kepiting bakau banyak hidup dan 

berkembang di Indonesia, dimana hutan bakau tersebut merupakan habitat dan fishing 

ground (daerah penangkapan) kepiting bakau (Sulistiono, et al., 2016). 

 

Kepiting bakau merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai 

ekonomis tinggi. Hal ini disebabkan karena tingginya permintaan pasar lokal (Tahmid, 

et al., 2015). Umumnya, masyarakat membeli kepiting bakau di pasar – pasar 

tradisional. Akan tetapi, kepiting bakau yang dijual sudah terpapar oleh cemaran yaitu 

cemaran mikroplastik (partikel plastik berukuran <5 mm). Hal ini dibuktikan oleh 

Brennecke et al., (2015) yang mengungkapkan bahwa didapatkan mikroplastik pada 

hepatopankeras, perut, dan insang kepiting Uca rapax yang berada di danau Itaipu, 

Brazil. Selain itu, penelitian yang telah dilakukan oleh Waite et al., (2018), menemukan 

mikroplastik pada saluran pencernaan kepiting Panopeus herbstii yang berada di danau 

Mosquito, Florida. Keberadaan mikroplastik tersebut disebabkan lingkungan laut di 

dunia telah tercemar oleh sampah, terutama sampah plastik. Pada tahun 2010, sampah 

plastik yang berada di laut berjumlah 4 – 12 juta metrik ton. Indonesia merupakan 

negara ke-2 yang memiliki jumlah sampah plastik terbanyak di dunia dengan jumlah 

0,48 - 1,29 juta metrik ton/tahun (Jambeck, et al., 2015). Sampah plastik yang berada di 

laut akan terurai menjadi pecahan kecil berukuran mikro (<5 mm), yang disebabkan 

karena adanya proses oksidasi oleh cahaya dan suhu serta melalui pengaruh mekanik 

seperti deburan ombak dan abrasi (Brennecke, et al., 2015).  

 

Ukuran mikroplastik yang kecil menyebabkan tingginya penyebaran luas dan jumlah, 

sehingga meningkatkan peluang paparan termasuk dicerna oleh seluruh organisme laut 

(GEF, 2012). Selain itu, mikroplastik yang tersebar di laut akan menyebabkan 
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keracunan pada hewan-hewan di laut (GEF, 2012). Hal ini disebabkan adanya 

kandungan senyawa kimia yang berbahaya, dapat menurunkan kemampuan dan 

meningkatkan kematian, dan efek lainnya (Andrade & Ovando, 2017). Mikroplastik 

yang tercerna oleh organisme laut dapat bertahan di perut saat organisme tersebut tidak 

dapat mengeluarkan kembali mikroplastik tersebut melalui sistem pencernaan. 

Mikroplastik yang ada di dalam organ organisme laut dapat berasal dari zooplankton 

dan berpindah ke pemangsanya (Brate, et al., 2017). Maka dari itu, penelitian ini 

dilakukan atas dasar penelitian sebelumnya yang melakukan pengujian pada berbagai 

macam seafood. Berdasarkan penelitian sebelumnya, mikroplastik yang tertelan 

memiliki efek negatif dimana mikroplastik tersebut akan melewati sistem pencernaan 

hewan dan terserap serta terakumulasi di jaringan hewan tersebut (Brennecke, et al., 

2015). Partikel plastik yang memiliki ukuran kecil (≤ 10 µm) dapat terakumulasi di 

konsumen puncak seperti ikan, hewan mamalia, burung, dan manusia (Farrell & Nelson, 

2013). Menurut Andrade & Ovando (2017) hal tersebut dapat terjadi dikarenakan 

adanya peristiwa rantai makanan. Maka dari itu, kemungkinan besar manusia yang 

mengonsumsi makhluk laut seperti kepiting, akan tercemar oleh mikroplastik tersebut. 

Sementara itu, makanan yang dikonsumsi oleh manusia harusnya terhindar dari cemaran 

kimia, maupun benda lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Hal tersebut 

tertulis dalam Undang-Undang No. 18 Bab VII tahun 2012 tentang pangan, dimana 

kemanan pangan dilakukan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, dan bermutu. 

Keamanan pangan juga dimaksudkan untuk mencegah dari cemaran biologis, kimia, dan 

benda lain yang dapat merugikan, mengganggu, serta membahayakan kesehatan 

manusia.  

 

Pasar tradisional merupakan tempat usaha dalam bentuk toko, los tenda, kios, dan 

koperasi, dengan modal kecil dan skala usaha yang kecil serta tempat terjadinya proses 

jual beli secara tawar menawar (Rufaidah, 2008). Pasar tradisional dipilih sebagai 

tempat pengambilan sampel dikarenakan lokasi yang strategis, keanekaragaman barang 

yang dijual lengkap, harga yang murah, area penjualannya luas, dan juga terdapat sistem 

tawar menawar antar penjual dan pembeli (Rusham, 2016). Hal ini yang menyebabkan 

masyarakat memilih pasar tradisional untuk membeli bahan pangan, sehingga proses 
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perpindahan mikroplastik yang terdapat di kepiting yang dijual di pasar akan sampai ke 

manusia. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Plastik 

Plastik adalah istilah yang biasa digunakan untuk mendiskripsikan polimer sintetik yang 

digunakan untuk berbagai macam bidang (Brate, et al., 2017). Polimer adalah molekul 

besar yang memiliki karakteristik seperti rantai panjang maka dari itu memiliki berat 

yang melebihi rata-rata. Polimer yang melunak saat dipanaskan dan dapat dibentuk, 

yang disebut dengan material plastik (GESAMP, 2015). Plastik dibuat dengan 

mencampurkan polimer plastik dengan zat adiktif yang berbeda untuk hasil yang 

maksimal. Zat adiktif yang ditambahkan adalah plasticizers, flame retardants, 

antioksidan, penstabil ultraviolet, pelumas, dan pewarna (Brate, et al., 2017).  

 

Plastik dapat tersebar di 5 lingkungan yaitu pantai, permukaan air dan karang, dasar 

laut, sedimen, dan biota. Penyebaran tersebut dapat disebabkan karena adanya 

perbedaan karakteristik dari plastik tersebut. Karakteristik yang berbeda tergantung dari 

polimer yang digunakan dalam produk tersebut. Salah satu karakteristik pembeda tiap 

polimer adalah densitasnya. Skala densitas dari plastik adalah 0,90 – 1,39 kg m
-3

, jika 

densitas plastik rendah maka plastik tersebut akan berada di permukaan begitu juga 

sebaliknya, jika densitasnya tinggi maka plastik tersebut akan tenggelam (Brate, et al., 

2017). Sampah plastik yang berada di lingkungan dapat membahayakan aktivitas laut. 

Sampah plastik yang mengapung dapat didiami oleh organisme laut, maka dari itu 

sampah tersebut dapat bertahan lama di permukaan. Lebih dari 260 spesies, termasuk 

kura-kura, ikan, dan mamalia telah menelan sampah plastik, dan hal ini menyebabkan 

kematian pada hewan-hewan tersebut (Thompson, et al., 2009). Pengelompokan 

polimer plastik berdasarkan densitas dan contohnya dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Densitas dan Contoh Berbagai Jenis Plastik 

Material 
Densitas 

(kg/m
3
) 

Contoh 

Polyethylene (PE) 0,91-0,94 Tas, botol, dan alat pancing 

Polypropylene (PP) 0,90-0,92 Tali dan tutup botol 

Styrene-butadiene/ styrene-butadiene 

rubber (SBR) 
0,94 Atap dan ban kendaraan 

Air jernih 1,00 - 

Expanded polystyrene (EPS) 0,96-1,05 
Kotak umpan, pelampung, 

dan kemasan 

Air laut ~1,02-1,029 - 

Polystyrene (PS) 1,04-1,09 Perkakas dan kemasan 

Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) 1,03-1,11 
Elektronik dan bagian 

dalam mobil 

Acrylic 1,09-1,20 Tekstil dan cat 

Poly vinyl chloride (PVC) 1,16-1,30 
Pelampung dan alat 

pancing 

Polyamide atau nylon (PA) 1,13-1,15 Tali pancing dan tekstil 

PUR 1,2 Isolasi 

Cellulose acetate atau Rayon 1,22-1,24 Tekstil dan filter rokok 

Polyethylene tetraphalate (PET) 1,34-1,39 
Botol dan plastik sekali 

pakai 

Polyester resins >1,35 Tekstil 

Polytetrafluoroethylene (PTFE) atau 

teflon 
2,2 Isolasi plastik 

(Brate, et al., 2017) 

 

Penggunaan utama dari plastik adalah untuk pengemas (39,9% digunakan sekali pakai), 

bangunan dan konstruksi (19,7%), listrik dan elektronik (5,8%), industi otomotif 

(8,9%), pertanian (3,3%), dan lain-lain (22,4%, seperti alat makan dan rumah tangga, 

perabotan, olah raga, dan kesehatan) (Brate, et al., 2017). Plastik dikategorikan menjadi 

2, yaitu thermoplastics dan thermosets. Thermoplastics adalah kelompok plastik yang 

dapat meleleh saat dipanaskan dan mengeras saat didinginkan. Plastik tersebut bersifat 

reversible dan dapat dilelehkan, dibentuk, dan didinginkan dengan cepat. Contoh dari 

thermoplastics adalah polyethylene terephthalate (PET), polypropylene (PP), 

polystyrene (PS), polyethylene (PE), expanded polystyrene (PS-E), polyvinyl-chloride 

(PVC). Thermosets adalah kelompok plastik yang mengalami perubahan kimia saat 

dipanaskan, membentuk jaringan 3 dimensi. Plastik tersebut jika dipanaskan dan 

dibentuk, tidak dapat dilelehkan dan dibentuk ulang. Contoh dari thermosets adalah 

polyurethane (PUR), epoxy resins, acrylic resins, unsaturated polyester, vinyl ester, 
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silicone, melamine resin (PlasticsEurope, 2017). Plastik bersifat ringan, murah, kuat, 

tahan lama, tahan terhadap korosi, tahan terhadap suhu tinggi dan elektik (Thompson, et 

al., 2009). Daya tahan plastik yang lama menyebabkan proses degradasi menjadi lama, 

terutama saat terpapar oleh sinar matahari (radiasi ultraviolet) dan suhu yang tinggi. 

Proses degradasi tersebut akan menghasilkan material yang berukuran kecil 

(mikroskopik) yang biasa disebut dengan mikroplastik (Lusher, et al., 2017).  

 

1.2.2. Mikroplastik 

Mikroplastik adalah partikel plastik berukuran kecil dengan panjang 5 mm atau kurang. 

Mikroplastik dapat terbentuk karena adanya abrasi, degradasi, dan kerusakan fisik dari 

plastik (Lusher, et al., 2017). Mikroplastik memiliki berbagai macam bentuk yang 

dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu fragmen (bulat dan angular/kaku), pelet (silinder, 

bulatan kecil, pipih), dan filamen (serat) (Gambar 1) (Wagner, et al., 2014). 

Mikroplastik juga dapat berasal dari pelet plastik mentah dari produsen plastik dan 

perakit, yang menggunakan plastik dalam memproduksi plastik berukuran besar, butiran 

dan biji plastik yang dimasukkan dalam kosmetik dan produk perawatan pribadi, serat 

sintetik dari tekstil dan pakaian, dan serat yang ada di udara dan fragmen yang berasal 

dari gesekan ban mobil saat digunakan (Brate, et al., 2017).  

 

   

 

Gambar 1. Bentuk Mikroplastik: (a) Fragmen, (b) Pelet, (c) Filamen 

(Li, et al., 2015) 

 

Mikroplastik dibedakan menjadi mikroplastik primer dan sekunder. Mikroplastik primer 

merupakan partikel yang diproduksi dengan ukuran kecil (5 mm atau kurang). Contoh 

mikroplastik primer terdapat pada industri scrubbers yang digunakan untuk 

membersihkan permukaan, bubuk plastik yang digunakan untuk cetakan, butiran mikro 

(a) (b) (c) 
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pada formula kosmetik, dan partikel nano yang digunakan pada berbagai macam proses 

industri. Sedangkan mikroplastik sekunder adalah partikel yang berasal dari pemecahan 

dan pelapukan dari plastik yang berukuran besar. Contoh mikroplastik sekunder adalah 

kerusakan selama proses produksi di tekstil, pengecetan dan ban serta proses degradasi 

yang disebabkan oleh radiasi ultraviolet (GESAMP, 2015).  

 

Mikroplastik yang berada di laut dapat tertelan oleh biota laut. Mikroplastik tersebut 

dapat secara sengaja atau tidak sengaja tertelan karena kebiasaan makan dari spesies 

tersebut. Mikroplastik tersebut dapat tertahan di perut saat organisme tersebut tidak 

dapat memuntahkan benda tersebut melalui sistem pencernaan (Brate, et al., 2017). 

Hasil penelitian Farrell & Nelson (2013), Watts, et al., (2014), Brennecke, et al., (2015), 

Andrade & Ovando, (2017) dapat dilihat pada Tabel 2. Acuan pengambilan sampel 

yang akan dianalisis dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 2. Mikroplastik dalam Kepiting 

Jenis Kepiting Wilayah 
Organ/ jaringan 

yang diuji 
Perlakuan 

Karakteristik 

mikroplastik 
Jumlah  Referensi 

Carcinus maenas 
Sungai Exe, 

Devon (U.K.) 

Insang 

4,0 x 10
4
 microspheres 

L
-1

/ 3 L tangki selama 

16 jam 

Polystyrene 

microspheres 

3,1x10
4
 – 6,2x10

5
 

microsphere/ 

kepiting 

(Watts, et al., 

2014) 

Usus (foregut) 

Kerang segar [1,5x10
5
 

microspheres/(g 

kerang)] dan kerang 

beku [4,0x10
3
 

microspheres/(g 

makanan)] 

Polystyrene 

microspheres 

100.000 (hari ke-0) 

& 0 (hari ke-7 dan 

22) microsphere/ 

kepiting (dalam 

log10) 

Carcinus maenas - 

Perut 

Kerang yang direndam 

di 50µl dari 0,5µm 

fluorescent polystyrene 

microspheres   

Fluorescent 

microspheres, 

ukuran 0,5 µm 

1 jam (1025 ±SE 

556), 2 jam 

(883±SE 589), dan 

4 jam (1007±SE 

572) 
(Farrell & 

Nelson, 2013) 
Hepatopankreas 1 jam (65±SE 55) 

Indung telur 1 jam (68±SE 66) 

Insang 

1 jam (75±SE63) 

dan 2 jam 

(167±SE44) 
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Tabel 2. Mikroplastik dalam Kepiting (Lanjutan) 

Jenis Kepiting Wilayah 
Organ/ jaringan 

yang diuji 
Perlakuan 

Karakteristik 

mikroplastik 
Jumlah  Referensi 

Uca rapax 
Laguna 

Itaipu 

Perut 

(a) Sedimen laguna (ls) 

+ 108 mg pecahan 

polistirol dari pelet 

yang disebar di Arraial 

do Cabo per kg 

sedimen kering 

(b) ls + 108 mg dari 

pecahan pelet yang 

disebar di Jurujuba 

(c) ls + 1000 mg dari 

pecahan pelet yang 

disebar di Jurujuba 

(d) kontrol 

Pecahan 

polistiren 

(a) 36% 

(b) 38% 

(c) 14% 

(d) 0% 

(Brennecke, et 

al., 2015) 
Hepatopankreas 

(a) 71% 

(b) 46% 

(c) 71% 

(d) 0% 

Insang 

(a) 50% 

(b) 62% 

(c) 86% 

(d) 0% 

Lithodes santolla 
Teluk 

Nassau, Chile 
Usus - 

Bentuk : serat 

Warna : 

transparan, 

biru, dan 

merah 

Ukuran : 3 - 

>30 mm 

27% kepiting (8 

sampel) 

mengandung 1-3 

mikroplastik 

(Andrade & 

Ovando, 2017) 
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Tabel 3. Jumlah Sampel untuk Analisis Mikroplastik pada Organisme 

Jenis Organisme Lokasi Jumlah Sampel Referensi 

Kerang 

- Mytilus endulis 8 supermarket (UK) 8 sampel dengan 6 

ulangan/ market 

(Li, et al., 2018) 

- Mytilus endulis - Pantai McComack’s  

- Pantai Rainbow 

Haven 

- Pasar 

10 (batch 1) dan 15 

(batch 2) sampel/ 

lokasi 

(Mathalon & Hill, 

2014) 

- Mytilus endulis Mussel farm (Jerman) 36 sampel (Cauwenberghe & 

Janssen, 2014) 

- Crassostrea gigas Supermarket 

(Perancis) 

10 sampel (Cauwenberghe & 

Janssen, 2014) 

- Mytilus 

galloprovincialis 

- Chlamys farreri 

5 pasar ikan (China) 10 sampel/ pasar (Jin-Feng, et al., 

2018) 

Atactodea striata  Pasar ikan 

(Hongkong) 

30 sampel (Xu, et al., 2016) 

- Mytilus 

galloprovincialis 

3 lokasi marineculture 

plants yang diperoleh 

dari pasar lokal (Italia) 

10 sampel/ lokasi (Renzi, et al., 

2018) 

Ikan 

- Lates niloticus 

- Oreochromis 

niloticus 

Pasar Mwanza 

(Afrika) 

20 sampel/spesies (Biginagwa, et 

al., 2016) 

- Stolephorus 

heterolobus 

Pasar ikan Paotere 

(Makassar) 

10 sampel (Tahir & 

Rochman, 2014) 

- Mugil cephalus Pantai dekat Sam Mun 

Tsai dan kolam ikan 

setempat (Hongkong) 

30 sampel/lokasi (Cheung, et al., 

2018) 

 

1.2.3. Kepiting Bakau (Scylla spp.) 

Kepiting bakau atau mud crab (bahasa latin: Scylla spp.) termasuk dalam kelas 

Crustacea, ordo Decapoda, famili Portunidae, dan genus Scylla. Kepiting ini disebut 

dengan kepiting bakau karena hutan bakau merupakan tempat hidup dan tempat 

persediaan makanan bagi kepiting tersebut (Shelley & Lovatelli, 2011). Kepiting bakau 

memiliki 4 jenis spesies yaitu Scylla serrata, Scylla olivacea, Scylla paramamosain, dan 

Scylla tranquebarica. Jenis kepiting yang ditemukan di utara dan selatan Jawa adalah S. 

serrata, S. olivacea, dan S. paramamosain. Tubuh kepiting ditutupi oleh karapas, yaitu 

kulit keras atau kulit luar yang berguna untuk melindungi organ dalam kepiting. Ciri 

dari kepiting bakau bergenus Scylla adalah bentuk karapas yang oval dengan bagian 
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depan pada sisi panjangnya memiliki 9 duri di sisi kiri dan kanan serta 4 duri lainnya 

diantara kedua mata (Sulistiono, et al., 2016).  

 

Kepiting bakau memiliki 5 pasang kaki, pasangan kaki pertama adalah cheliped (capit) 

yang berguna untuk memegang dan membawa makanan, membuka kulit kerang, 

menggali dan senjata untuk menghadapi musuh. Pasangan kaki kelima berbentuk pipih 

yang digunakan sebagai kaki renang, sedangkan pasangan kaki kedua sampai keempat 

berguna untuk berjalan. Pada bagian dada terdapat organ pencernaan dan reproduksi, 

sedangkan bagian ujung tubuh (abdomen) terdapat dubur. Bagian abdomen terletak 

melipat di bawah dari dada (Sulistiono, et al., 2016). Morfologi kepiting bakau dapat 

dilihat pada Gambar 2.  

 

 

Gambar 2.Morfologi Kepiting Bakau  

(Sulistiono, et al., 2016) 
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Perbedaan morfologi 4 jenis kepiting bakau dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Perbedaan Morfologi Kepiting Bakau 

Pembeda Scylla serrata 
Scylla 

paramamosain 

Scylla 

tranquebarica 
Scylla olivacea 

Bentuk duri di 

area mata 

Tinggi dan 

runcing 

Agak tinggi 

dan runcing 

Agak rendah 

dan membulat 

Rendah dan 

membulat 

Duri pada siku Ada Tidak ada Ada Tidak ada 

Warna 

cangkang 

Kemerahan 

hingga oranye 

Cokelat 

kehijauan 

Kehijauan 

hingga 

kehitaman 

Hijau keabu-

abuan 

(Keenan, et al., 1998) 

 

Morfologi 4 jenis kepiting bakau dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

   

 

   

 

Gambar 3. Perbedaan Morfologi Jenis Kepiting Bakau: (a) Scylla serrata, (b) Scylla 

paramamosain, (c) Scylla tranquebarica, (d) Scylla olivacea 

(Shelley & Lovatelli, 2011) 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Siklus hidup dari kepiting bakau dimulai dari telur yang menetas di lepas pantai, 

kemudian menjadi larva yang memiliki 5 tahapan perkembangan (tahap I-V). 

Kemampuan hidup dan berkembang larva tersebut tergantung dari suhu dan kadar 

garam pada air. Perkembangan larva dari tahap I-V dilakukan selama larva mendekat ke 

pantai. Tahapan larva kepiting membutuhkan kadar garam yang tinggi dan suhu air 

yang hangat ke panas, dengan kadar garam optimal adalah 25-30 (practical salinity 

units) dan suhu optimal 26-30
o
C. Larva tahap I (zoea 1) tidak bertahan pada kadar 

garam 15-17,5 dan suhu ≤20
o
C, sedangkan pada larva tahap V (zoea 5) membutuhkan 

kadar garam dan suhu yang tinggi supaya proses metamorfosa menjadi fase megalopa 

berhasil. Pada fase megalopa, kepiting memiliki ketahanan hidup pada kadar garam 15-

45 dan suhu rendah (20
o
C). Akan tetapi, untuk bermetamorfosa dari fase megalopa 

menjadi kepiting tahap awal (juveniles) membutuhkan air yang memiliki kadar garam 

menengah ke tinggi. Setelah berganti kulit (moulting) menjadi kepiting tahap awal 

(juveniles), tingkat ketahanan terhadap kadar garam di air meningkat, yaitu 5-45. 

Aktifitas kepiting tahap awal berhenti jika suhu air kurang dari 20
o
C dan dapat 

memulihkan diri saat kepiting berpindah ke suhu yang lebih hangat (Hubatsch, et al., 

2015) . Proses siklus hidup kepiting dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

Gambar 4. Siklus Hidup Kepiting Bakau  

 (Hubatsch, et al., 2015) 
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Umumnya, kepiting (lebar karapa >100 mm) akan hidup di habitat tertutup seperti 

daerah hutan bakau. Juveniles (lebar karapa 3-99 mm) akan hidup dan menetap di atas 

intertidal saat air surut. Kepiting kecil (lebar karapa 100-149 mm) akan berada di zona 

subtidal pada saat surut dan berpindah menuju zona intertidal saat air pasang. Kepiting 

dewasa (lebar karapas ≥150 mm) akan berada di zona subtidal pada saat musim panas. 

Kepiting bakau dapat beradaptasi dengan baik di suhu hangat (20-30
o
C) pada daerah 

tropis dan subtropis, akan tidak beraktivitas pada saat suhu rendah (Hubatsch, et al., 

2015).  

 

Pada saat musim semi dan panas, kepiting akan semakin aktif untuk mencari makan. 

Sedangkan pada musim dingin, kepiting akan cenderung lebih diam (Hubatsch, et al., 

2015). Umumnya kepiting bakau akan memangsa ikan, crustacea, moluska, selulosa, 

kayu, bambu, dan beberapa kepiting bersifat kanibal (Shelley & Lovatelli, 2011). 

Perbedaan persentase tingkat konsumsi pada juvenile, kepiting kecil (subadults), 

kepiting dewasa dapat dilihat pada Tabel 5. Sebelum kepiting mengganti kulit, kepiting 

akan berhenti makan selama 2-14 hari, kemudian 2-4 hari setelah mengganti kulit, 

kepiting akan mulai makan saat bagian mulut telah mengeras. Kepiting betina yang 

akan bertelur juga berhenti makan selama 2-14 hari (Shelley & Lovatelli, 2011). 

 

Tabel 5. Perbedaan persentase tingkat konsumsi juvenile, kepiting kecil (subadults), 

kepiting dewasa (adults) 

Jenis Makanan Juveniles (%) Subadults (%) Adults (%) 

Bahan organik yang tidak 

teridentifikasi (daging) 
42,09 46,30 41,09 

Bahan anorganik (pasir – cangkang) 9,46 15,04 17,18 

Tumbuhan, alga & rumput laut 13,05 12,88 16,00 

Daging ikan & bagian keras (tulang 

& mata ikan) 
17,41 12,18 10,24 

Moluska 9,21 7,18 8,58 

Krustasea 8,20 5,16 4,56 

Bahan organik yang tidak 

teridentifikasi (kayu) 
0,57 1,26 2,24 

(Sara, et al., 2007) 
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Proses pencernaan atau gastrointestine tract (GI tract) kepiting dimulai dari mulut, 

esofagus, perut, hepatopankreas, midgut, hindgut, dan anus  (Barker & Gibson, 1978). 

Mula-mula mangsa ditangkap, dirobek dan dicabik menggunakan capit. Kemudian 

mangsa akan masuk ke mulut, dikunyah, ditelan dan dicerna di dalam usus (McGaw, 

2006). Usus (gut) kepiting dibagi menjadi  3 bagian, yaitu fore-, mid- dan hind-gut 

(Watts, et al., 2014). Foregut diartikan sebagai bagian dari esofagus hingga ke perut. 

Fungsi perut tersebut adalah untuk menyimpan makanan yang masuk (Moon & Kim, 

1999). Pada bagian perut akan dilakukan pemisahan partikel berdasarkan ukuran. Untuk 

partikel berukuran > 100 nm akan lolos melewati hindgut dan dikeluarkan melalui feses, 

tetapi partikel yang berukuran < 100 nm akan masuk ke hepatopankreas untuk dicerna 

(Watts, et al., 2014). Foregut dipisahkan menjadi ruang jantung bagian depan, dengan 

ruang pilorik kecil dibagian belakang. Ruang jantung mengandung tulang kecil yang 

mengeras, yang terbentuk dari lambung (McGaw, 2006). Menurut Watts, et al., (2014) 

Foregut mengandung lambung yang kompleks yang bertujuan untuk menggiling dan 

mencampur jaringan tumbuhan dan hewan, termasuk bahan organik yang keras seperti 

cangkang hewan, dan juga awal mula enzim memecah makanan. Midgut terletak di 

persimpangan kantong pilorik dan berakhir di persimpangan antara karapa dan perut. 

Bagian usus terakhir yaitu hindgut, yang berada di belakang midgut dan berada di 

sepanjang perut ke anus (McGaw, 2006). Bagian organ dalam kepiting dapat dilihat 

pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Bagian Organ Dalam Kepiting 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Dengan morfologi dan anatomi yang khas kepiting bakau perlu diteliti paparannya 

terhadap plastik.  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi mikroplastik pada saluran pencernaan 

atau gastrointestinal tract kepiting bakau yang dijual di pasar tradisional Semarang. 
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