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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Plastik merupakan polimer yang bersifat ringan, kuat, tahan lama, dan murah. Karakteristik ini 

menyebabkan plastik sering digunakan sebagai bahan dasar pembuatan berbagai jenis produk 

untuk menunjang kehidupan manusia (Derraik, 2002). Menurut data yang diperoleh dari 

Plastic Europe (2017), jumlah kebutuhan manusia terhadap plastik semakin meningkat dari 

tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah produksi plastik di 

dunia tahun 2016 sebesar 3,9% dibandingkan tahun 2015.  

 

Namun, peningkatan penggunaan plastik juga diikuti dengan peningkatan jumlah limbah 

plastik yang dapat mencemari lingkungan (Derraik, 2002). Pada tahun 2016, jumlah limbah 

plastik yang dapat dikumpulkan di Eropa mengalami peningkatan mencapai 79% 

dibandingkan tahun 2006 (Plastic Europe, 2017). Semakin kecil ukuran plastik, maka semakin 

mudah plastik tersebar di lingkungan. Partikel plastik berukuran sangat kecil atau dikenal 

dengan mikroplastik yang sudah berada di lingkungan lebih sulit dihilangkan dibandingkan 

plastik yang berukuran besar (Auta et al., 2017). Oleh karena itu, pencemaran mikroplastik di 

lingkungan menjadi masalah global yang harus segera ditangani. 

 

Meskipun sebagian besar limbah plastik berasal dari aktivitas manusia di darat, namun limbah 

plastik sangat mudah masuk dan mencemari wilayah perairan (Shim dan Thomposon, 2015). 

Menurut Rezania et al. (2018), industri pengolahan limbah menjadi salah satu kontributor 

pencemaran mikroplastik di laut. Penanganan limbah plastik yang masih buruk dapat 

meningkatkan risiko masuknya mikroplastik ke laut. Statistik menunjukkan bahwa delapan 

triliun microbead dalam air sisa pengolahan limbah telah dibuang ke wilayah perairan di 

Amerika Serikat dan 800 triliun microbead mengendap dalam residu limbah. Residu yang 

membawa microbead ini juga dapat masuk ke wilayah perairan melalui proses irigasi dan 

presipitasi (Rochman et al., 2015b).  
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Mikroplastik sangat mudah masuk dan dicerna oleh organisme (Shim dan Thomposon, 2015). 

Beberapa penelitian juga telah membuktikan keberadaan mikroplastik dalam tubuh berbagai 

jenis organisme, seperti burung, ikan (Derraik, 2002), udang (Devriese et al., 2015), kerang 

(Li et al., 2015), dan sebagainya. Kemudahan mikroplastik berpindah ke organisme lain 

dengan tingkat tropik yang lebih tinggi melalui rantai makanan menyebabkan manusia juga 

berpotensi terpapar mikroplastik melalui seafood yang dikonsumsi (Zhang et al., 2018).  

 

Banyak penelitian telah membuktikan bahwa akumulasi mikroplastik dalam tubuh hewan 

dapat menimbulkan luka pada bagian organ dalam, menyumbat saluran pencernaan, 

menghambat pertumbuhan dan produksi enzim, menurunkan hormon steroid (Wright et al., 

2013), mengakumulasi lipid di hati, inflamasi (Auta et al., 2017), dan menginfeksi usus (Van 

Cauwenberghe dan Janssen, 2014). Penelitian Schirinzi et al. (2017) yang menguji toksisitas 

mikroplastik terhadap kesehatan manusia secara in vitro juga menunjukkan bahwa paparan 

polystyrene berukuran 10 μm selama 24 - 48 jam dapat menyebabkan stress oksidatif pada sel 

serebral dan sel epitelial yang memicu kanker. Meskipun saat ini mikroplastik dalam bahan 

pangan belum terbukti dapat menganggu kesehatan manusia, namun mikroplastik tetap 

berpotensi sebagai novel food contaminant yang dapat mengancam keamanan pangan. 

 

Indonesia sebagai negara maritim memiliki garis pantai terpanjang kedua di di dunia (81.000 

km) sehingga mampu menghasilkan produk hasil laut yang beranekaragam dan melimpah 

(Pratiwi, 2008). Hal ini didukung oleh laporan Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia (2018), yang menyatakan bahwa total produksi perikanan tahun 2011 - 2016 

mengalami peningkatan terus – menerus hingga mencapai 23,51 juta ton. Oleh karena itu, 

hasil perikanan merupakan salah satu sumber daya alam di Indonesia yang berpotensi untuk 

memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan meningkatkan devisa negara.  

 

Menurut Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2013), udang Vannamei 

(Litopenaeus vannamei) merupakan salah satu komoditas perikanan yang dapat dibudidayakan 

di wilayah pesisir atau dikenal sebagai budidaya tambak (air payau). Tambak udang di 

wilayah Jawa Tengah terletak di sepanjang pantai utara dengan garis pantai sekitar 453,9 km. 
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Pada tahun 2010, budidaya tambak dapat menyumbangkan produk perikanan sebesar 44,65% 

dari total produksi budidaya perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa budidaya tambak 

berperan penting dalam meningkatkan produktivitas perikanan di Indonesia (Kementrian 

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2013). 

 

Di sisi lain, jumlah cemaran plastik di Indonesia juga cukup tinggi. Menurut Jambeck et al. 

(2015), wilayah perairan di Indonesia mengandung sampah plastik terbesar kedua setelah 

China, yaitu mencapai 0,48 – 1,29 juta metrik ton/tahun. Penelitian Lebreton et al. (2017) juga 

menunjukkan bahwa Sungai Brantas, Solo, Serayu, dan Progo di Indonesia termasuk dalam 20 

sungai dengan cemaran plastik terbesar di dunia. Sebagian besar sampah plastik di sungai ini 

(200.000 ton plastik/tahun) berasal dari wilayah Jawa dan Sumatra yang padat penduduknya. 

Keberadaan cemaran plastik di wilayah perairan Indonesia meningkatkan risiko cemaran 

mikroplastik pada produk perikanan Indonesia.  

 

Beberapa penelitian telah membuktikan keberadaan mikroplastik dalam berbagai spesies 

udang (Devriese et al., 2015; Abbasi et al., 2018; Carreras-Colom et al., 2018). Risiko 

cemaran mikroplastik pada udang meningkat sepanjang jalur distribusi karena kemudahan 

mikroplastik tersebar melalui udara (Rist et al., 2018), fiber pakaian, dan peralatan plastik 

yang digunakan untuk menangkap dan menampung organisme (Mathalon dan Hill, 2014). 

Peningkatan cemaran mikroplastik dalam udang yang diperjualbelikan di pasar tradisional ini 

dapat meningkatkan risiko paparan mikroplastik pada manusia.  

 

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengungkap fakta kualitatif dan kuantitatif yang 

valid berupa jumlah, warna, bentuk, ukuran, dan jenis mikroplastik dalam udang Vannamei 

yang diperjualbelikan di pasar tradisional. Pada penelitian ini, partikel yang terdapat pada 

udang diidentifikasi jenis polimer plastiknya menggunakan Micro-FTIR. Data konsentrasi 

mikroplastik yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk menghitung dugaan 

paparan mikroplastik ke dalam tubuh manusia melalui konsumsi seafood. Selain itu, penelitian 

ini juga berkontribusi dalam menyediakan data untuk penetapan action level untuk 
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mikroplastik pada seafood. Penelitian ini adalah bagian dari usaha penilaian risiko (risk 

assessment) mikroplastik pada manusia akibat konsumsi berbagai seafood.  

 

1.2. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menguantifikasi warna, bentuk, panjang, 

dan jenis mikroplastik pada udang Vannamei (Litopenaeus vannamei) yang dijual di pasar 

tradisional Semarang. 

 

 

 


