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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Uji Pendahuluan 

Pada penelitian pendahuluan dilakukan percobaan dengan menggunakan 2 jenis larutan, 

yaitu larutan KOH 20% dan 30% serta larutan H2O2 30%. Selain itu, dilakukan juga 

percobaan destruksi GI tract kepiting dengan dan tanpa penambahan microbeads untuk 

mengetahui perubahan microbeads tersebut. Menurut Karami et al. (2017), proses 

destruksi terbaik menggunakan larutan KOH, hasil ini diperoleh dari beberapa 

percobaan menggunakan berbagai jenis larutan yaitu KOH, NaOH, H2O2, NaClO, 

HNO3 dan HCl. Akan tetapi dari hasil percobaan, destruksi menggunakan larutan KOH 

20% dan 30% didapatkan GI tract yang tidak hancur dan adanya endapan berwarna 

coklat. Maka dari itu, dilakukan percobaan dengan menggunakan larutan H2O2 30%. 

Hal ini diungkapkan oleh Waite et al., (2018) dan Li et al., (2015), dimana untuk 

mendestruksi jaringan organik dilakukan dengan menggunakan H2O2 30%. Hal ini juga 

dibuktikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dimana larutan H2O2 30% dapat 

menghancurkan GI tract secara keseluruhan dibandingkan dengan larutan KOH 20% 

dan 30%. Larutan KOH yang bersifat basa, jika kontak dengan asam pada GI tract akan 

ternetralkan (NationalCenterforBiotechnologyInformation(a), 2019). Sedangkan larutan 

H2O2 memiliki sifat sebagai zat pengoksidasi kuat dan bersifat asam, sehingga mampu 

menghancurkan GI tract kepiting (NationalCenterforBiotechnologyInformation(b), 

2019).  

 

Pada percobaan destruksi dengan larutan H2O2 30% dilakukan 3 kali percobaan untuk 

mendapatkan perbandingan berat sampel dengan jumlah larutan yang digunakan, yaitu 

perbandingan 1:10, 1:20, dan 1:40 (w/v). Berdasarkan hasil percobaan yang telah 

dilakukan, didapatkan hasil dimana larutan H2O2 30% dapat mendestruksi GI tract 

secara keseluruhan pada perbandingan 1:20 (w/v). Hal ini dibuktikan dengan tidak 

adanya serpihan zat organik yang tersisa. Sedangkan destruksi menggunakan 

perbandingan 1:10 (w/v) tidak dapat mendestruksi GI tract secara keseluruhan, sehingga 

zat organik kepiting masih ditemukan. Untuk percobaan perbandingan 1:40 (w/v) zat 

organik tidak ditemukan, akan tetapi terdapat foam yang menghambat proses 

penyaringan dan pengamatan dengan mikroskop. Hal ini juga telah diungkapkan oleh 



50 

 

 

 

Karami et al. (2017), dimana kelemahan dari penggunaan larutan H2O2 adalah terbentuk 

foam berwarna putih.  

 

4.2.  Penelitian Utama 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada GI tract kepiting bakau yang 

dijual di pasar-pasar tradisional di kota Semarang, ditemukan adanya partikel terduga 

mikroplastik atau Particle Suspected as Microplastics (PSM). Partikel-partikel yang 

ditemukan memiliki bentuk, warna, dan jumlah yang berbeda tiap kepitingnya. Bentuk 

partikel yang ditemukan di kepiting bakau yaitu fiber, fragmen, dan pelet. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan Waite et al. (2018) dan Li et al. (2015), dimana hasil 

penelitian menunjukkan adanya 3 bentuk partikel yang berbeda yaitu fiber, fragmen, 

dan pelet, dengan warna dan jumlah partikel yang berbeda tiap sampel.  

 

Pada penelitian ini kepiting bakau yang digunakan adalah kepiting jantan. Hal ini 

dikarenakan kepiting betina tidak akan makan saat mereka bertelur. Jangka waktu 

kepiting berhenti makan adalah 2-14 hari sebelum bertelur dan 2-4 hari setelah bertelur 

(Hubatsch, et al., 2015). Hasil rerata PSM dengan nilai terkoreksi I dan II terbanyak 

ditemukan di pasar Tanah Mas, sedangkan hasil rerata PSM dengan nilai terkoreksi I 

dan II terendah berasal dari pasar Karang Ayu. Perbedaan hasil rerata PSM dengan nilai 

terkoreksi I dan II disebabkan karena banyaknya PSM yang ditemukan pada kontrol 

udara di laboratorium mikroskop. Adanya PSM pada kontrol udara dikarenakan 98% 

aktivitas darat berkontribusi dalam munculnya mikroplastik dan mikroplastik tersebut 

akan terbawa angin lalu tersebar (Boucher & Friot, 2017).  

 

Perbedaan hasil rerata PSM dengan nilai terkoreksi I dan II tiap pasar dikarenakan 

perbedaan jumlah makanan yang dikonsumsi oleh setiap kepiting. Pada saat musim 

panas, kepiting akan lebih aktif dalam mencari makan. Sedangkan saat suhu perairan 

rendah (dibawah 12
o
C) kepiting tidak akan beraktivitas (Hubatsch, et al., 2015). Selain 

itu, kepiting yang berukuran besar akan membutuhkan makanan lebih banyak. Hal ini 

dikarenakan kepiting dengan ukuran yang lebih besar akan membutuhkan energi yang 

lebih besar untuk pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi (Sara, et al., 2007). 

Bentuk partikel yang banyak ditemukan pada proporsi PSM dengan nilai terkoreksi I 
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dan II adalah fragmen yaitu sebanyak 68,11 – 92,80% dan 68,0 – 93,10%. Selain itu, 

rerata partikel fragmen dengan nilai terkoreksi I dan II yang ditemukan pada seluruh 

pasar lebih tinggi daripada partikel fiber dan pelet. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Brennecke et al. (2015), dimana partikel yang banyak ditemukan di hepatopankreas dan 

perut adalah fragmen.  

 

Pada penelitian ini hasil rerata PSM yang ditemukan berkisar antara 34,39 – 69,60 

partikel. Hasil tersebut lebih rendah dibandingkan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Farrell & Nelson (2013), dimana rerata fluorescent microspheres yang 

ditemukan di perut dan hepatopankreas adalah 883-1025 partikel dan 65 partikel. Hal 

ini dapat disebabkan karena adanya perlakuan kepiting diberi makan kerang yang secara 

sengaja diberi fluorescent microspheres. Akan tetapi, pada penelitian Andrade & 

Ovando (2017) yang melakukan pengambilan sampel kepiting di Teluk Nassau, hanya 

27% kepiting (8 sampel usus kepiting) yang mengandung mikroplastik dengan jumlah 

berkisar antara 1-3 partikel. Hasil penelitian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan 

penelitian yang telah dilakukan penulis. Hal ini dapat disebabkan karena perbedaan 

pengambilan sampel, dimana perairan laut di Indonesia merupakan perairan yang 

memiliki jumlah sampah plastik terbanyak kedua di dunia (Jambeck, et al., 2015). 

 

Ukuran PSM yang ditemukan pada GI tract bervariasi, range ukuran seluruh bentuk 

PSM berkisar antara  8,71 – 7847,89 µm. Hal ini dikarenakan kepiting bersifat 

omnivora, dimana seluruh makanan yang dikonsumsi akan disimpan di perut (Moon & 

Kim, 1999). Makanan yang masuk akan dipilah berdasarkan ukuran pada saat makanan 

sampai di perut, dengan partikel yang memiliki ukuran >100 nm akan melewati hindgut 

untuk dikeluarkan melalui feses, sedangkan partikel yang berukuran <100 nm akan 

melewati hepatopankreas untuk dicerna kembali. Setelah itu, makanan akan dicerna 

oleh foregut dengan menggiling dan mencampurkan semua makanan yang masuk 

(Watts, et al., 2014). Jika partikel yang tertinggal adalah mikroplastik, maka partikel 

tersebut dapat berpindah dari organisme satu menuju ke organisme lain dan dapat 

berdampak ke konsumen puncak seperti mamalia. Hal ini didukung dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Watts et al. (2014), di mana terjadi perpindahan mikroplastik 

dari kerang (Mytilus edulis) ke kepiting (Carcinus maenas). 
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PSM yang ditemukan dalam kepiting bakau dapat disebabkan karena banyaknya limbah 

plastik yang sengaja maupun tidak sengaja dibuang ke laut atau hutan bakau. Hal ini 

dikarenakan laut Indonesia mengandung sampah plastik terbanyak kedua di dunia 

(Jambeck, et al., 2015). Sampah-sampah yang berada di laut dapat terperangkap di 

hutan bakau. Hal ini dikarenakan tanaman bakau memiliki akar yang muncul sebagian 

dipermukaan, yang dapat membentuk filter dan mengurangi laju gelombang dari ombak 

serta memungkinkan benda yang terbawa arus akan tersangkut, seperti plastik (Martin, 

et al., 2019). Selain itu, PSM yang ditemukan di kepiting bakau dapat berasal dari 

mangsa yang telah terpapar oleh PSM. Hal ini diungkapkan oleh Farrell & Nelson 

(2013), dimana mikroplastik yang terdapat pada kerang dapat berpindah ke jaringan 

kepiting seperti perut, hepatopankreas, dan insang.  

 

Plastik yang memiliki densitas rendah seperti kantong plastik, wadah penyimpanan, dan 

tutup botol akan berada di permukaan air (GESAMP, 2015). Plastik tersebut 

mengandung zat adiktif yaitu pewarna. Pada saat plastik tersebut terdegradasi menjadi 

berukuran mikro (mikroplastik), maka mikroplastik yang terbentuk akan memiliki 

berbagai macam warna tergantung pewarnanya (Brate, et al., 2017). Mikroplastik 

tersebut secara sengaja maupun tidak sengaja dapat termakan oleh kepiting, maka dari 

itu warna partikel yang ditemukan pada GI tract kepiting beragam, seperti hitam, coklat, 

merah, putih, kuning, abu-abu, hijau, biru, dan ungu. Hal ini telah sesuai dengan Gago 

et al. (2018), dimana warna yang sering teridentifikasi pada percobaan mikroplastik 

adalah hitam, biru, putih, merah, hijau, ungu, abu-abu, kuning, dan coklat.  

 

Umumnya sumber mikroplastik berasal dari plastik yang berukuran besar seperti 

kantong belanja dan botol yang mengalami kerusakan karena perubahan suhu, aktivitas 

gelombang, degradasi ultraviolet, dan oksidasi. Mikroplastik juga dapat berasal dari 

pelet plastik mentah yang biasa digunakan untuk membuat plastik yang berukuran lebih 

besar (Brate, et al., 2017). Selain itu, aktivitas pengecatan kapal, gesekan ban mobil, 

aktivitas pencucian bahan tekstil, pengecatan jalan, serta proses abrasi pada infrastruktur 

kota seperti rumput buatan, pelabuhan, dan pengecatan gedung juga menjadi sumber 

adanya mikroplastik. Aktivitas yang dilakukan di daratan dapat menyebabkan 
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mikroplastik masuk ke laut karena terbawa oleh angin. Boucher & Friot (2017) juga 

mengungkapkan bahwa mikroplastik berbentuk pelet biasanya didapatkan dari biji 

plastik yang digunakan untuk memproduksi plastik berukuran besar. Untuk 

mikroplastik berbentuk fragmen dapat berasal dari gesekan ban mobil. Sedangkan 

mikroplastik berbentuk fiber berasal dari proses abrasi selama pencucian bahan tekstil.  

 

4.3. Risiko Mikroplastik 

Mikroplastik mengandung zat-zat adiktif yang berbahaya seperti plasticizers, flame 

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

2017). Mikroplastik yang berada di lingkungan dapat menyerap seluruh zat racun yang 

terkandung dalam air laut, sungai, dan juga sedimen. Zat racun tersebut adalah 

polychlorinated biphenyls (PCBs), organochlorine pesticides (seperti DDT dan HCH), 

dan polyaromatic hydrocarbons (PAHs) (Hollman, et al., 2013). Selain itu, menurut 

Brennecke et al., (2015), partikel plastik yang berada di permukaan laut mengandung 

polusi, yaitu polycyli aromatic hydrocarbons (PAHs) dan PCBs. Racun yang berasal 

dari bahan kimia yang ada pada mikroplastik dapat berpindah ke organisme laut. Saat 

mikroplastik berpindah dan terserap ke pencernaan organisme, akan menghasilkan 

racun dan mempengaruhi kesehatan organisme tersebut (GESAMP, 2015).  

 

Selain itu, mikroplastik yang masuk ke organisme akan tertahan di saluran pencernaan 

karena organisme tersebut tidak dapat mencerna mikroplastik tersebut. Saat organisme 

tersebut telah terpapar mikroplastik dan dimangsa oleh predatornya, maka mikroplastik 

akan berpindah ke predator hingga ke predator puncak (Brate, et al., 2017). Hal ini 

didukung dengan penelitian  Farrell & Nelson (2013) dimana mikroplastik yang 

terkandung dalam kerang dapat berpindah ke jaringan kepiting. Pada hasil penelitian 

menunjukkan range ukuran PSM yang ditemukan di GI tract kepiting adalah 8,71 – 

7847,89 µm. Ukuran PSM yang kecil dapat berpindah dari organisme lain karena 

adanya sistem rantai makanan. Farrell & Nelson (2013) mengungkapkan bahwa partikel 

plastik yang berukuran kecil (≤ 10 µm) dapat terakumulasi di konsumen puncak seperti 

ikan, hewan mamalia, burung, dan manusia. Hal ini juga didukung dengan oleh Browne 

et al. (2008), dimana mikroplastik yang berukuran <150 µm dapat berpindah dari 

rongga – rongga usus ke getah bening dan sirkulasi darah. Akan tetapi, hubungan antara 
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paparan mikroplastik terhadap kesehatan manusia masih belum diketahui dampaknya 

(Smith, et al., 2018). 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepiting bakau mengandung PSM. Hal ini 

dikarenakan banyaknya limbah plastik yang dibuang di laut dan hutan bakau. Selain itu, 

aktivitas di daratan (gesekan antara ban dan pencucian bahan tekstil) yang dapat 

menjadi sumber mikroplastik, akan terbawa angin menuju ke laut. Jika PSM tersebut 

masuk ke dalam organisme dan terkonsumsi oleh manusia, maka akan memberikan efek 

negatif ke manusia karena adanya zat racun di PSM tersebut (GESAMP, 2015). Maka 

dari itu, perlu dilakukan pencegahan dengan mengurangi penggunaan plastik dengan 

tidak menggunakan plastik sekali pakai supaya limbah yang dihasilkan tidak meningkat 

pesat, membawa tas belanja dan botol minum sendiri, serta mencari bahan pengganti 

plastik (microbeads) dalam produk kecantikan (Boucher & Friot, 2017). 

 

 


