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4. PEMBAHASAN 

 

4.1.  Metode Destruksi 

Metode destruksi yang dilakukan saat pendahuluan adalah kombinasi antara konsentrasi 

larutan KOH dan waktu destruksi. Konsentrasi KOH yang digunakan adalah 10%, 20% 

dan 30% lalu diinkubasi pada oven beruhu 40oC. Setelah itu diamati selama 24, 48, 72 

dan 96 jam. Destruksi dilakukan untuk mengetahui metode terbaik yang akan digunakan 

pada penelitian utama. Destruksi dikatakan optimal ketika larutan menjadi jernih dan 

semua jaringan organik yang berasal dari sampel berupa cumi – cumi telah terdigesti 

dengan sempurna.  

 

Konsentrasi KOH 10% dan 20% terbukti dapat mendestruksi saluran pencernaan ikan. 

(Foekema et al., (2013) Mizraji et al., (2017)) Metode destruksi terbaik yang digunakan 

saat penelitian utama adalah larutan KOH 10% dengan perbandingan berat sampel 

dengan volume larutan 1:10 (w/v) yang diinkubasi dengan suhu 40oC selama 24 jam. 

Lama inkubasi 24 jam dipilih karena pada destruksi 24 jam, suhu 40oC, seluruh jaringan 

organik yang ada pada larutan sudah terdestruksi dengan sempurna. Menurut Karami et 

al, (2017) kombinasi antara larutan KOH 10% dan suhu inkubasi 40oC memiliki 

efisiensi digesti dan recovery rate yang baik. KOH 10% yang diinkubasi dengan suhu 

40oC tidak menimbulkan perubahan pada polimer plastik yang ada didalam sampel. 

Pada penelitian yang dilakukan  destruksi dengan menggunakan KOH pada suhu 

inkubasi 50oC dan 60oC menimbulkan perubahan warna pada polimer plastik.  

 

Prosedur pencegahan kontaminasi dilakukan saat penelitian berlangsung guna 

mencegah kontaminasi. Prosedur tersebut dilakukan agar tidak adanya kontaminan yang 

masuk ke dalam sampel (Karami et al, 2017). Kontaminan yang masuk ke dalam 

sampel akan berdampak pada saat identifikasi mikroplastik. Banyaknya kontaminan 

akan menyulitkan peneliti untuk melakukan identifikasi.  

 

Penelitian yang dilakukan oleh (Gasperi et al., 2018) mengatakan bahwa mikroplastik 

juga terdapat di udara. Maka dari itu, tindakan pencegahan harus dilakukan ketika 

penelitian berlangsung. Prosedur pencegahan kontaminasi dilakukan pada seluruh 
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proses penelitian sampai identifikasi pada mikroskop. Usaha ini dilakukan dengan 

tujuan menghindari kontaminasi sehingga hasil yang didapat saat identifikasi mendapat 

hasil yang optimal.   

 

4.2. Keberadaan PSM Dalam Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah cumi – cumi yang berasal dari enam 

pasar tradisional yang berbeda di Kota Semarang. Berdasarkan Peraturan Walikota 

Semarang No 127A tahun 2016, pasar tradisional di Kota Semarang dibagi menjadi 6 

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu wilayah Johar, Karimata, Bulu, 

Karangayu, Jatingaleh dan Pedurungan. Setiap UPTD dipilih 1 pasar yang menjual cumi 

- cumi, yaitu pasar Johar (UPTD Johar), Peterongan (UPTD Jatingaleh), Bulu (UPTD 

Bulu), Karangayu (UPTD Karangayu), Bangetayu (UPTD Pedurungan) dan Rejomulyo 

(UPTD Karimata). Enam pasar yang dipilih memiliki karakteristik dan kondisi pasar 

yang berbeda – beda.  

 

Pada pasar Johar, Peterongan dan Karangayu pedagang seafood berjualan di luar 

gedung dan hanya beralaskan ember atau nampan langsung diatas tanah. Sedangkan 

pada pasar Bulu, Bangetayu dan Rejomulyo, para pedagang seafood berjualan di dalam 

gedung. Para pedagang di pasar tersebut diberikan lapak yang memiliki alas dan tidak 

berada langsung di tanah seperti ketiga pasar sebelumnya. Keadaan keenam pasar dapat 

dilihat pada Lampiran 2. Lingkungan pedagang seafood yang berjualan di dalam 

gedung cenderung lebih bersih daripada lingkungan pedagang seafood yang berjualan di 

luar gedung. Contoh dapat dilihat pada Pasar Karangayu. Pada pasar ini para pedagang 

seafood berjualan diluar gedung bahkan ada beberapa pedagang yang bejualan langsung 

didepan tempat pembuangan sampah, selain itu tempat yang becek serta keadaan pasar 

yang ramai. 

 

Tabel 5 memperlihatkan bahwa PSM berupa fragmen dan fiber paling banyak 

ditemukan pada Pasar Peterongan dan paling sedikit pada Pasar Rejomulyo. Para 

penjual seafood di Pasar Peterongan berjualan di luar gedung, hal ini tentu berpengaruh 

mengingat mikroplastik dapat berpindah dengan bantuan angin. Kondisi pasar yang 

kotor menjadi pengaruh terhadap banyaknya PSM yang terdapat pada sampel. Bahan 
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tekstil yang sintetik, erosi dari kabel karet, debu kota adalah sumber utama dari 

mikroplastik primer, dan angin membawa mikroplastik lebih jauh (Prata, 2018). Sumber 

lain dari mikroplastik yang ada di udara adalah dari plastik termasuk fiber yang ada 

pada pakaian dan furnitur rumah tangga, material pembangunan, dan pembakaran 

sampah (Dris et al., 2018).  

Dari 15 sampel yang diteliti di setiap lokasi pasar semua mengandung PSM. Dengan 

kata lain dapat disimpulkan bahwa cumi – cumi yang diambil dari 6 pasar yang berbeda 

100% tercemar PSM. Jenis PSM yang ditemukan pada sampel adalah jenis fiber, 

fragmen dan pelet dengan berbagai warna. Mikroplastik jenis fragmen biasanya adalah 

mikroplastik sekunder karena sudah mengalami perubahan bentuk atau ukuran 

(GESAMP, 2015). Pelet merupakan salah satu contoh mikroplastik primer karena 

berasal dari sisa sisa bahan baku pembuatan plastik yang berasal dari pabrik (Hirai et 

al., 2011). Fiber adalah jenis serat plastik memanjang yang berasal dari fragmentasi 

monofilamen jaring ikan, tali atau kain sintesis (Dewi, Intan Sari, 2015). Tingginya 

aktivitas penangkapan disekitar kawasan hidup cumi – cumi menyumbang kontaminasi 

fiber ke dalam air laut.  

Gambar 16 menunjukkan bahwa warna pada PSM yang ditemukan pada sampel cumi 

cumi beragam mulai dari merah, biru, hitam, coklat, hijau dan bening. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan Frias, Filgueiras, & Pedrotti, (2019) bahwa warna 

yang paling banyak ditemukan pada mikroplastik adalah hitam, biru, putih, transparan, 

merah dan hijau. Tidak jarang pula ditemukan partikel mikroplastik yang mempunyai 

lebih dari satu warna (multicolor) (Frias et al., 2019). Warna yang ada pada 

mikroplastik mewarisi warna mereka dari sumber produk plastik induknya, namun 

warna dapat berubah seiring dengan paparan fisik yang disebabkan oleh cuaca (Lambert 

& Wagner, 2018). Informasi warna yang terdapat pada mikroplastik dapat digunakan 

sebagai indikasi potensial mikroplastik tersebut termakan oleh hewan laut. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Lambert & Wagner (2018), warna mikroplastik yang 

paling sering termakan oleh hewan laut adalah warna terang seperti biru, hijau, merah.  

Mikroplastik ditemukan terkonsumsi cumi – cumi jenis Humbolt (Dosidicus gigas) 

dengan ukuran 3-5 mm (Braid et al, 2015 dalam Chen, 2015). Dalam penelitiannya 

dikatakan bahwa dalam perut dari cumi cumi ditemukan plastik berjenis pellet. 
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Cephalopoda sepert ini biasanya makan di kedalaman air 200 m - 700 m dan memakan 

pelet yang tersamarkan sebagai makanan atau memakan organisme yang lebih kecil 

dengan pellet di dalam sistem pencernaanya. Dalam penelitian yang dilakukan (Cole et 

al., 2013) terbukti bahwa zooplankton mengkonsumsi mikroplastik. Zooplankton yang 

merupakan salah satu sumber makanan cumi – cumi termakan sehingga secara tidak 

langsung cumi – cumi memakan mikroplastik.  

 

4.3.  Keamanan Pangan Cumi – Cumi yang Tercemar Mikroplastik 

Plastik yang ada di lautan dapat menyerap senyawa kimia yang ada di laut sekitarnya 

(Browne et al., 2011). Komposisi dan luas permukaan plastik yang relatif besar 

membuat plastik menjadi bidang tempel senyawa senyawa organik beracun yang ada di 

perairan. Beberapa senyawa kimia toksik yang terdapat pada plastik adalah plasticisers, 

phtalates, bisphenol A dan Polybrominated Diphenyl Ether (Hollman, Bouwmeester, & 

Peters, 2013). Menurut Roex et al, (2013) mikroplastik yang berasal dari sisa sisa 

tekstil, maupun scrub dan pembersih yang digunakan di daratan dapat mempengaruhi 

sistem perairan karena akan terserap atau ikut terbawa arus sampai laut.  Mikroplastik 

dapat masuk ke dalam tubuh berpotensi menyebarkan racun melalui rantai makanan. 

(Teuten et al., 2009). Senyawa yang terkandung dalam plastik salah satunya PCB 

memiliki efek terhadap kesehatan manusia yaitu bisa menyebabkan gangguan saraf, 

kehamilan dan janin, dan kanker (Dickerson, Ransome, & Karlsson, 2019). 

Mikroplastik selain dapat ditemukan pada lautan juga dapat ditemukan pada daratan dan 

dapat berpindah tempat dengan bantuan angin. Menurut penelitian yang dilakukan Prata 

(2018), para pekerja yang yang bekerja pada pabrik tekstil, vinyl chloride (VC), dan 

polyvinyl chloride (PVC) mengalami berbagai gangguan pernapasan seperti alergi, 

asma, bronkitis, pneumothorax dan pneumonia setelah berkerja selama bertahun – 

tahun. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh paparan mikroplastik yang berasal dari 

udara tempat bekerja. 

 

Penelitian yang dilakukan (Browne et al, 2008) mengatakan bahwa mikroplastik dan  

nanoplastik (<150 µm) dapat mengalami translokasi dari usus pada manusia dan tikus. 

Pada Tabel 12 dapat dilihat bahwa PSM berukuran <150µm ditemukan pada saluran 

pencernaan cumi – cumi. Hal ini menjadi perhatian mengingat konsumsi shelfish seperti 
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kerang, ikan kecil seperti teri, udang dan cumi – cumi biasanya dikonsumsi seluruhnya 

tanpa memisahkan bagian saluran pencernaanya (Hantoro, Löhr, Van Belleghem, 

Widianarko, & Ragas, 2019). Selain itu, mikroplastik berukuran <1,5 µm yang masuk 

ke dalam tubuh memiliki kemungkinan untuk menyumbat pembuluh kapiler darah 

(Hollman et al., 2013). 

 

Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa cumi – cumi dari beberapa pasar di 

Kota Semarang tercemar oleh Particle Suspected as Microplastic (PSM). Sumber 

makanan utama dari cumi – cumi yang sudah mengandung mikroplastik kemungkinan 

termakan dan membuatnya tercemar juga dengan mikroplastik. Adanya mikroplastik 

yang ditemukan pada biota laut ini menunjukkan bahwa perairan di pesisir Utara Jawa 

Tengah kemungkinan telah tercemar mikroplastik yang berasal dari degradasi plastik 

yang digunakan masyarakat sehari – hari. Masyarakat diharapkan mulai sadar akan 

penggunaan plastik dan mulai mengurangi agar plastik yang tertimbun di laut bisa 

berkurang.  


