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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Akhir – akhir ini masalah yang menjadi perhatian dunia adalah sampah terutama 

sampah yang berbahan dasar plastik, tak terkecuali di Indonesia. Plastik banyak 

digunakan pada kegiatan sehari – hari termasuk sebagai pembungkus makanan. 

Sebagian penggunaan plastik sebagai pembungkus makanan yang hanya sekali pakai 

tidak diikuti dengan pembuangan dan pengolahan yang benar sehingga terjadi 

penumpukan sampah plastik. Selain itu, kebiasaan masyarakat Indonesia dalam 

mengelola sampah masih buruk, seperti penimbunan di tanah, atau pembuangan 

langsung di sungai. Plastik memiliki sifat yang tidak mudah terurai, hal ini dapat 

menurunkan kesuburan tanah. Sampah yang dibuang ke sungai akan hanyut dan sampai 

ke lautan. Sampah plastik yang ditemukan di laut tidak hanya mengambang, tetapi juga 

mengendap di dasar laut dari garis pantai daerah kutub hingga ekuator. Dalam 

penelitian Eriksen et al., (2014) pada tahun 2014 diestimasikan bahwa 5.25 triliun 

partikel plastik dengan berat 268.940 ton mengambang di permukaan laut.  

 

Indonesia seperti yang diungkapkan oleh Jambeck et al. (2015) merupakan kontributor 

sampah laut terbesar kedua setelah Cina, sebesar 0,48 – 1,29 juta ton per tahun. Data 

tersebut mengindikasikan bahwa pencemaran plastik terjadi hampir di seluruh wilayah 

di Indonesia, termasuk Semarang. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 

tahun 2017, jumlah sampah yang masuk ke TPA Jatibarang sebesar ± 800 – 900 ton per 

hari, dengan peningkatan rata – rata 1.5 % per tahun. Dari jumlah sampah tersebut, 13% 

diantaranya adalah sampah plastik dan bahan inert lainnya. 

 

Pencemaran oleh plastik di laut selain merusak estetika, juga mengakibatkan kerusakan 

habitat organisme laut. Mikroplastik berasal dari degradasi plastik yang berukuran besar 

menjadi ukuran plastik yang lebih kecil (Andrady, 2011). Mikroplastik memiliki ukuran 

<20µm atau lebih kecil, hal ini memungkinkan mikroplastik  dikonsumsi oleh berbagai 

biota laut (Law & Thompson, 2014). Cemaran mikroplastik pada lautan juga terjadi di 

Indonesia. Rochman et al., (2015) dalam penelitiannya di Pasar Potere, Makassar 
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menemukan bahwa beberapa jenis ikan yang dijual di pasar itu mengandung 

mikroplastik dalam saluran pencernaan yaitu usus.  

 

Salah satu jenis seafood yang sering dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia adalah 

cumi – cumi. Selain dimasak, cumi – cumi juga dijadikan umpan untuk menangkap 

jenis ikan yang lebih besar. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia tahun 2018, komoditas cumi – cumi dan udang masih menjadi primadona 

ekspor perikanan di Jawa Tengah. Pada forum tentang Produktivitas Perikanan 

Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2018 

untuk jenis cumi-sotong-gurita (CSG) pada periode 2016-2017 mengalami kenaikan 

nilai ekspor sebesar 17,70%. Maka dari itu penelitian tentang mikroplastik ini 

diperlukan untuk tetap memastikan kualitas cumi – cumi yang dijual di pasar. Menurut 

Badan Pusat Statistik, tahun 2015 penduduk Kota Semarang menghabiskan 5,38% dari 

pengeluarannya untuk mengkonsumsi ikan, udang, kerang dan cumi – cumi.  

 

Risiko yang ditimbulkan oleh mikroplastik pada tubuh biota laut belum diketahui secara 

pasti. Menurut UU No.18 Tahun 2012, keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya 

yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia 

dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan 

manusia. Dari aspek keamanan pangan, mikroplastik dapat dikategorikan sebagai 

cemaran karena termasuk sebagai benda asing. 

 

Penelitian ini difokuskan pada cumi – cumi (Loligo sp.) yang dijual di pasar tradisional 

di Kota Semarang. Menurut Peraturaan Menteri Perdagangan Republik Indonesia no 

53/M-DAG/PER/12/2008 pasar tradisional adalah pasar yang dibagun dan dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik 

Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los 

dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan swadaya 

masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual 

beli barang dagangan melalui proses tawar menawar. Pasar tradisional memiliki 

keunggulan atas pasar modern diantaranya lokasi yang strategis, area penjualan yang 
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luas, keragaman barang yang lengkap, harga yang rendah dan juga sistem tawar 

menawar yang menunjukkan keakraban antara penjual dan pembeli (Rufaidah, 2008) 

 

Cumi – cumi adalah hewan karnivora, ia memangsa dengan bantuan tentakel pada 

mulutnya. (Roper et al, 1984). Sumber makanan cumi – cumi yaitu hewan laut yang 

ukurannya lebih kecil (Roper et al, 1984). Cumi – cumi berpeluang untuk memakan 

mikroplastik. Data tentang keberadaan mikroplastik dalam cumi – cumi sangat berguna 

untuk evaluasi resiko keamanan pangan.  

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1.  Plastik dan Polusi Lingkungan 

Plastik dapat diartikan sebagai material polimer yang dibentuk dengan temperatur dan 

tekanan yang spesifik, dan memiliki banyak kegunaan sesuai dengan kebutuhan dan 

hasil akhir. Ada tiga kategori besar dari plastik yaitu termoplastik, termosets dan 

elastomers. Termoplastik melunak saat dipanaskan dan mengeras saat didinginkan 

(contoh: polietilen (PE), polipropilen (PP), politetrafloro-etilen, poliamid (PA), polivinil 

klorid (PVC) dan polistirin (PS)). Termoset tidak dapat melunak setelah dibentuk 

(contoh:resin epoksi, poliurettan (PU), resin poliester, bakalit). Elastomer adalah 

polimer elastis yang dapat kembali ke bentuk awal setelah ditarik (contoh: karet, 

neopren). (GESAMP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine 

Environmental Protection, 2015) 

 

Plastik berukuran besar dibentuk dari lelehan dan pembentukan  pre-produksi resin atau 

serabut serat yang dimodifikasi. Plastik berukuran kecil contohnya seperti microbeads 

berupa butiran-butiran halus yang terbuat dari partikel plastik yang digunakan pada 

produk kosmetik, scrub, gel rambut. Plastik ukuran nano juga dibuat untuk bidang 

biomedis, farmasi (Lusher, Hollman, & Mandoza-Hill, 2017). Untuk mendapatkan 

kualitas yang lebih bagus, pembuatan plastik menggunakan beberapa bahan tambahan. 

Contoh bahan tambahan tersebut yaitu plasticizer, antioksidan, penstabil UV, pelumas, 

pewarna. Bahan tambahan tersebut sering ditemukan masih terkandung dalam makro- 

dan mikroplastik antara lain ptalat, bisfenol A (BPA), polibrominat difenil eter (PBDE) 
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dan nonilphenol (NP)  (Lusher, Hollman, & Mandoza-Hill, 2017). Makroplastik 

didefinisikan sebagai partikel plastik yang berukuran > 2,5 cm (Lusher, Hollman, & 

Mandoza-Hill, 2017) sedangkan mikroplastik adalah partikel plastik yang memiliki 

ukuran <20 µm (Law & Thompson, 2014). Kategori plastik berdasarkan ukuran dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel  1. Kategori Plastik Berdasarkan Ukuran 
Kategori Singkatan Ukuran Definisi 

Makroplastik MAP ≥25 mm 

Bagian dari plastik yang sama atau 

lebih besar dari 25 mm pada 

dimensi terbesarnya 

Mesoplastik MEP <25 mm–5mm 

Bagian dari plastik yang ukurannya 

kurang dari 25 mm pada dimensi 

terbesarnya 

Plastikel PLT <5 mm 

Bagian dari plastik yang ukurannya 

kurang dari 5 mm pada dimensi 

terbesarnya 

Mikroplastik MP <5 mm–1mm 

Bagian dari plastik yang ukurannya 

kurang dari 5 mm sampai 1 mm 

pada dimensi terbesarnya 

Mini-Mikroplastik MMP <1 mm–1 μm 

Bagian dari plastik yang ukurannya 

kurang dari 1 mm–1μm pada 

dimensi terbesarnya 

Nanoplastik NP <1 μm 

Bagian dari plastik yang ukurannya 

kurang dari 1 μm pada dimensi 

terbesarnya 

(Crawford & Quinn, 2016) 

 

Plastik dapat terdegradasi dalam waktu yang sangat lama atau tidak sama sekali. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Galgani et al., (2015) plastik yang hanyut ke lautan 

tertimbun di dasar laut. Barang yang ditemukan di dasar laut berasal dari industri, 

pelabuhan, atau limbah yang berasal dari pemukiman penduduk. Plastik yang tertimbun 

di dasar laut selain mengurangi keindahan lautan juga mempengaruhi habitat dari biota 

laut yang hidup dengan cara merayap di dasar laut. Tidak jarang beberapa hewan 

terperangkap pada fiber yang berasal dari jaring pancing yang ada di dasar laut dan 

mati. (Galgani et al., 2015). 

 

 

1.2.2.  Mikroplastik 
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Mikroplastik didefinisikan sebagai plastik yang memiliki ukuran 20 µm atau kurang 

(Lusher, Hollman, & Mendozal, 2017). Mikroplastik dapat ditemukan di lingkungan 

baik atmosfir, tanah, air bersih maupun lautan. Mikroplastik juga ditemukan di pantai, 

perairan dangkal dan sedimen pada perairan dalam, juga ditemukan pada permukaan air 

laut. (Lusher, Hollman, & Mendozal, 2017). Mikroplastik dapat dikategorikan 

berdasarkan ukuran, bentuk dan juga warna. Klasifikasi mikroplastik berdasarkan 

bentuknya disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel  2. Tabel Klasifikasi Mikroplastik berdasarkan Bentuk 

Klasifikasi Bentuk Istilah Lain yang Digunakan 

Fragmen 
Partikel tidak beraturan, kristal, bulu, bubuk, granula, 

potongan, serpihan 

Fiber Filamen, mikrofiber,helaian, benang 

Beads Biji, bulatan manik kecil, bulatan mikro 

Foam Polistiren 

Pelet Butiran resinat, nurdles, nib 

(Rezania et al., 2018) 

 

Mikroplastik dibagi menjadi mikroplastik primer dan mikroplastik sekunder 

berdasarkan sumbernya. Mikroplastik primer adalah partikel plastik yang bentuknya 

masih asli dan belum mengalami perubahan sedangkan mikroplastik sekunder adalah 

mikroplastik yang telah mengalami perubahan akibat fragmentasi. Fragmentasi plastik 

pada lautan disebabkan oleh beberapa hal yaitu degradasi oleh cahaya, faktor fisik yang 

menyebabkan plastik mengalami deformasi. (Tanaka & Takada, 2016). Tekanan fisik 

dapat berupa terjangan angin, ombak, gigitan binatang dan aktivitas manusia 

(GESAMP, 2015). Radiasi UV yang berasal dari cahaya matahari juga menyebabkan 

oksidasi pada plastik yang mengakibatkan  perubahan warna, bentuk permukaan serta 

menyebabkan plastik menjadi lebih rapuh dan mudah patah.  

Saat mikroplastik berada di air, mikroplastik akan mengapung berdasarkan densitas 

polimernya. Kemampuan mikroplastik mengapung menentukan posisi mikroplastik di 

air dan interaksinya dengan biota (Lusher, Hollman, & Mendozal, 2017). Polimer yang 

lebih padat dari air laut misalnya PVC akan mengendap sedangkan yang densitasnya 

redah seperti PE dan PP akan mengapung. Sepanjang berada di perairan partikel plastik 

mengalami biofouling, terkolonisasi organisme sehingga tenggelam. Mikroplastik dapat 
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pula terdegradasi, terfragmentasi dan melepas bahan perekat sehingga partikel akan 

berubah densitasnya dan terdistribusi di antara permukaan dan dasar perairan. Jenis 

plastik berdasarkan asal dan densitar polimer atau gravitasi spesifiknya diuraikan pada 

Tabel 3. 

 

Tabel  3. Gravitasi spesifik dari Tipe Air, Jenis Plastik serta Aplikasinya  

Jenis Plastik Aplikasi Umum Densitas (kg/m3) 

Polietilen (PE) kantong plastik, kontainer penyimpanan 0,91-0,95 

Polipropilen (PP) 
tali, tutup botol, roda gigi alat pemancing, 

pengikat 0,90-0,92 

Polistirin (Luas) kotak pendingin, pelampung, gelas 1,01-1,05 

Polistirin peralatan, wadah 1,04-1,09 

Polivinil Klorid (PVC) selaput, pipa, container 1,16-1,30 

Poliamid (Nilon) jaring ikan, tali 1,13-1,15 

Poli(etilen terptalat) botol, pengikat, tekstil 1,34-1,39 

Resin poliester + serat 

kaca 
tekstil, pelampung 

>1,35 

Asetat selulosa filter rokok 1,22-1,24 

Air Jernih 

 

1 

Air Laut 

 

1,027 

(GESAMP, 2015)  

 

Alat untuk memancing ikan menjadi salah satu kontribusi terbesar mikroplastik masuk 

kedalam saluran pencernaan dari seafood. Mikroplastik terbukti dapat masuk ke saluran 

pencernaan organisme di perairan, termasuk invertebrata dan ikan komersil (GESAMP, 

2015). Di Indonesia sendiri, Rochman et al., (2015) meneliti bahwa ikan – ikan yang 

dijual di Pasar Ikan Paotere Makasar mengandung sampah antropogenik 28% dari ikan 

itu sendiri dan 55% dari seluruh spesies. Sampah antropogenik yang terkandung dalam 

ikan di Indonesia tersebut berupa plastik. Beberapa publikasi tentang mikroplastik yang 

ada di pasar dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

 

 

 

 

Tabel  4. Mikroplastik pada Kerang dan Ikan yang Ditemukan di Berbagai Pasar 
Jenis Organisme Lokasi Jumlah Sampel Referensi 
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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 (Van 

Cauwenberghe & 

Janssen, 2014) 

- Crassostrea gigas Supermarket (Perancis) 10 sampel (Van 

Cauwenberghe & 

Janssen, 2014) 

- Mytilus 

galloprovincialis 

- Chlamys farreri 

5 pasar ikan (China) 10 sampel/ pasar (Ding et al., 2018) 

Atactodea striata  Pasar ikan (Hongkong) 30 sampel (Xu et al., 2017) 

- Mytilus 

galloprovincialis 

3 lokasi marineculture 

plants yang diperoleh 

dari pasar lokal (Italia) 

10 sampel/ lokasi (Renzi, Guerranti, 

& Blašković, 2018) 

Ikan 

- Lates niloticus 

- Oreochromis niloticus 

Pasar Mwanza (Afrika) 20 sampel/spesies (Biginagwa, 

Mayoma, 

Shashoua, Syberg, 

& Khan, 2016) 

- Stolephorus 

heterolobus 

Pasar ikan Paotere 

(Makassar) 

10 sampel (Rochman et al., 

2015) 

- Mugil cephalus Pantai dekat Sam Mun 

Tsai dan kolam ikan 

setempat (Hongkong) 

30 sampel/lokasi (L. T. O. Cheung, 

Lui, & Fok, 2018) 

    

 

 

1.2.3. Mikroplastik pada Moluska 

Moluska (dalam bahasa latin, molluscus: lunak) merupakan hewan yang bertubuh 

lunak. Tubuhnya yang lunak dilindungi oleh cangkang, meskipun ada juga yang tidak 

bercangkang (Maskoeri, 1992). Moluska dapat ditemukan di air tawar, laut dan darat.  

Cumi – cumi termasuk kedalam moluska yang hidup di laut. Dilihat dari cara 

makannya, cumi – cumi dapat dikategorikan sebagai hewan karnivora dengan 

memangsa hewan laut lain yang ukurannnya lebih kecil. Mikroplastik pada pencernaan 

cumi – cumi kemungkinan berasal dari makanannya yang sudah terkontaminasi oleh 

mikroplastik. Beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa beberapa moluska yang 

hidup di laut terkontaminasi oleh mikroplastik dapat dilihat pada Tabel 5.  

 

Tabel  5. Mikroplastik yang Ditemukan pada Moluska 
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Spesies 

Persentase 

Sampel yang 

Tercemar Plastik 

(%) 

Jenis dan Ukuran 

Plastik yang 

Terdigesti (mm) 

Lokasi Sumber 

Humbolt Squids 

(Dosidicus 

gigas) 

26,7 Nurdles : 3-5 

British 

Columbia, 

Canada 

(Braid et al., 

2012)  

Blue mussel 

(Mytilus edulis) 
45 

Fiber : 300 – 

1000 µm 

Belgium, 

Belanda 

(De Witte et al., 

2014) 

 

Mytilus edulis 36 5-25 µm 
Laut Utara, 

Jerman 

(Van 

Cauwenberghe 

& Janssen, 2014) 

 

Pasific oyster 

(Crassostrea 

gigas) 

11 5-25 µm Lautan Atlantic 

(Van 

Cauwenberghe 

& Janssen, 2014) 

 

1.2.4.  Cumi – cumi 

Cumi – cumi dengan nama latin Loligo sp. Termasuk kedalam filum molusca, kelas 

cephlopoda, subkelas celeoidea, ordo teuthoidea, famili loliginidae dan genus loligo 

(Roper et al, 1984). Menurut Ismail (2013) daerah penyebaran cumi meliputi perairan 

Pasifik bagian barat, Filipina dan Indonesia, yang tersebar mulai dari lapisan permukaan 

sampai dengan kedalaman 100 meter, hidup bergerombol dan terpusat pada perairan 

pantai yang memiliki ekosistem lamun dan karang. Cumi-cumi merupakan penghuni 

semi pelagis atau demersal pada daerah pantai dan paparan benua sampai kedalaman 

400 m (Roper et al, 1984). Cumi – cumi hidup bergerombol atau soliter baik ketika 

sedang berenang maupun pada waktu istirahat. Menurut Pringgenies (2004) distribusi 

cumi-cumi genus Loligo dominan di perairan daerah tropis Indo-Pasifik: mulai dari 

perairan laut merah dan perairan laut sekitar Arab, meyebar luas dari perairan bagian 

timur wilayah Mozambika sampai perairan bagian selatan wilayah laut Cina, perairan di 

sekitar Pilipina hingga Taiwan dan perairan di sekitar laut Andaman.  
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Gambar 1.Morfologi cumi – cumi 

Sumber : Roper et al., (1984) 

 

Pada bagian kepala cumi – cumi terdapat mulut yang dikelilingi oleh 10 tangan 

penangkap yang mempunyai alat penghisap yang berbentuk bundar. Seluruh organ 

tubuhnya diselaputi oleh membran/mantel. Lebar mantel yang dimiliki oleh cumi cumi 

berukuran mulai dari 2 – 90 cm (Roper et al, 1984). Cumi – cumi memiliki ciri khas 

yaitu alat perlindungan diri berupa tinta. Tinta yang dikeluarkan oleh cumi – cumi 

dikeluarkan dari kantung tinta yang terdapat di atas usus besar dan bermuara di dekat 

anus. Kantung tinta ini akan berkontraksi melalui sebuah pipa jika cumi – cumi diserang 

oleh musuh atau merasa terancam. Tinta ini akan membuat air disekitar cumi – cumi 

akan terlihat seperti kumpulan awan hitam yang memungkinkan cumi kabur dari 

serangan musuh. (Roper et al,1984).  

 

Secara keseluruhan, alat pencernaan cumi terdiri atas mulut, rongga mulut, faring yang 

panjang, oesofagus, lambung, usus, anus. Bagian mulut terletak di bagian kepala dan 

anus terletak pada corong di bagian ventral cumi-cumi sehingga makanan dan sisa 

makanan masing-masing masuk dan keluar di bagian anterior tubuh cumi-cumi. 
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Tentakel                                                                                                                                     Ovarium 

 

 

 

 

Mata 

 

Esofagus 

Kantung Tinta                      Lambung 

 

Gambar 2. Morfologi Cumi – Cumi  

Sumber : dokumentasi pribadi 

 

Hewan jenis cephalopoda termasuk cumi – cumi dapat hidup pada semua jenis perairan 

mulai dari perairan tropis yang tergolong hangat sampai perairan dekat dengan kutup 

yang cenderung dingin. (Wood, 2019). Semua jenis cumi – cumi adalah hewan nektonik 

yang artinya dapat hidup dalam keadaan tawar atau air laut (Nigmatullin, Nesis, & 

Arkhipkin, 2001). Kandungan nutrisi yang ada pada cumi cumi cukup tinggi. 

Kandungan protein dalam 100 gram cumi – cumi yaitu 18 gram. Hal inilah yang 

menyebabkan cumi – cumi menjadi salah satu jenis seafood  yang digemari. Menurut 

Zaitsev et all (1969) dalam Prabawati (2005), cumi-cumi mengandung 78,1-82,5 % air, 

0,2-1,4% lemak, 14,8-18,8% protein dan 1,2-1,7 % abu, dan bagian yang dapat dimakan 

meliputi badan, kepala, dan tentakel. Selain itu kandungan protein dalam cumi-cumi 

memang cukup tinggi. Dalam 100 g daging cumi-cumi mengandung 15,3 g protein, 1,0 

g lemak, 79,3 g air, 1,8 g abu, 3 g karbohidrat dan menghasilkan energi sebesar 89 

kalori, sedangkan kolesterol tidak diternukan. (Rosmawaty, 1984 dalam Prabawati, 

2005).  
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Dilihat dari cara makannya, cumi – cumi merupakan hewan karnivora yang memangsa 

hewan lain yang lebih kecil. Tentakel yang dimiliki cumi – cumi digunakan untuk 

menghisap lawannya lalu dimasukkan kedalam mulut. Seekor cumi – cumi memiliki 

gigi didalam mulutnya yang berguna untuk mencabik cabik mangsanya. Mangsa dari 

cumi – cumi yang paling umum adalah jenis copepods, amphipods, udang udangan dan 

kepiting merah (Pleuroncodes planipes), moluska heteropoda dan beberapa jenis ikan 

(Nigmatullin et al., 2001). Selain hewan tersebut, cumi – cumi juga memakan plankton. 

Studi yang dilakukan Cole et al., (2013) menemukan bahwa plankton yang hidup di 

lautan sudah terkontaminasi oleh mikroplastik.  

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi 

mikroplastik pada cumi – cumi yang dijual di beberapa pasar di Kota Semarang. 


