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3. MATERI DAN METODE 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan November 2018 hingga Agustus 2019. Sampel udang 

diambil dari Pasar Bulu, Peterongan, Bangetayu, Johar, Karangayu, dan Waru Indah. Digesti 

dan pengamatan mikroplastik yang ditemukan dalam tubuh udang dilakukan di Laboratorium 

Ilmu Pangan dan Laboratorium Mikrobiologi Pangan, Unversitas Katolik Soegijapranata, 

Semarang.  

 

3.2. Desain Penelitian 

Penelitian ini dibagi menjadi dua tahap yaitu penelitian pendahuluan dan penelitian utama.  

 

3.2.1. Desain Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan diawali dengan tahapan pemilihan lokasi pasar tradisional di Kota 

Semarang untuk pengambilan sampel udang Vannamei. Pada penelitian ini, lokasi 

pengambilan sampel dilakukan di Pasar Johar, Pasar Waru Indah, Pasar Bulu, Pasar 

Karangayu, Pasar Peterongan, dan Pasar Bangetayu. Pasar yang dipilih merupakan lokasi 

dengan luas wilayah paling besar dengan jumlah pedagang paling banyak. Selain itu, juga 

dilakukan optimasi metode dengan membandingkan kemampuan destruksi antara larutan 

KOH (Karami et al., 2017) dan larutan H2O2 (Li et al., 2015). Kualitas destruksi diketahui 

dengan melakukan spiking dengan microbead dari lulur Purbasari yang sudah diketahui 

diameter, warna, dan bentuknya. Metode yang dipilih yaitu metode yang dapat 

menghancurkan seluruh bagian udang dan tidak merubah warna serta bentuk dari microbead 

yang ditambahkan. Desain penelitian pendahuluan dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Desain Penelitian Pendahuluan 

 

3.2.2. Desain Penelitian Utama 

Pengambilan sampel udang di pasar Bulu, Peterongan, Johar, Karangayu, Bangetayu, dan 

Waru Indah dilakukan dengan metode composite sampling. Selanjutnya, sebanyak 15 sampel 

udang dari masing – masing pasar diambil secara acak. Mikroplastik diisolasi dari sampel 

udang Vannamei yang sudah diketahui panjang dan beratnya. Mikroplastik yang diperoleh 

diidentifikasi morfologinya (warna, bentuk, panjang) dengan mikroskop. Identifikasi jenis 

plastik dalam udang dilakukan dengan menggunakan FTIR. Desain penelitian utama dapat 

dilihat pada Gambar 5. 

  

Pemilihan Lokasi Pasar 

Isolasi mikroplastik dengan 

larutan alkali 

Isolasi mikroplastik larutan 

pengoksidasi  

Pengamatan Mikroplastik dengan Mikroskop 

Pengamatan Mikroplastik dengan FTIR 

Pemilihan metode isolasi mikroplastik 
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Pengambilan sampel udang* secara komposit 

Pengukuran panjang dan berat udang  

Isolasi Mikroplastik dari Sampel 

Pengamatan Mikroplastik dengan mikroskop 

Pengamatan Mikroplastik dengan FTIR 

 

Pengambilan sampel udang secara acak 

Analisis Data 

Gambar 5. Desain Penelitian Utama 

*udang dengan berat 3-6 gram 

 

3.3. Materi 

3.3.1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu neraca analitik, jangka sorong, cawan petri, 

erlenmeyer 250 mL, gelas arloji, kertas saring Whatman No 540 (ukuran pori 8 mikrometer), 

kertas saring Whatman No 541 (ukuran pori 22 mikrometer), pompa vakum Sartorius, oven 

Binder, mikroskop Olympus BX41, dan Fourier Transform Infrared Spectrometry (FTIR) 

Shimadzu AIM 9000. 
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3.3.2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu udang Vannamei (Litopenaeus Vannamei), 

aquadestilata, aquabides steril merk IKA, larutan etanol 70%, larutan Pro Anaysis KOH 10% 

MERCK, larutan Pro Anaysis H2O2 30% JT Baker, Pro Anaysis NaCl MERCK, microbeads 

lulur Purbasari. 

 

3.4. Metode  

3.4.1. Penelitian Pendahuluan 

3.4.1.1. Penentuan Lokasi Pengambilan Sampel 

Menurut Peraturan Walikota Semarang No 127A Tahun 2016, pasar tradisional Kota 

Semarang dibagi menjadi enam Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pasar, yaitu wilayah 

Johar, Karimata, Bulu, Karangayu, Jatingaleh, dan Pedurungan yang bertugas untuk 

melaksanakan teknis operasional dinas perdagangan (Gambar 6). Survei ini bertujuan untuk 

mengetahui jenis dan ukuran udang yang paling banyak ditemui di pasar serta menentukan 

lokasi pasar dari masing – masing UPTD yang menjual udang paling banyak. 

  

Gambar 6. Pembagian Wilayah Pasar Menurut UPTD 
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3.4.1.2. Persiapan Standar Internal Mikroplastik 

Standar internal mikroplastik merupakan mikroplastik yang sudah diketahui jenis, bentuk, 

warna, dan ukurannya. Standar internal ini dibutuhkan dalam proses optimasi metode untuk 

mengetahui apakah plastik mengalami kerusakan atau perubahan selama proses destruksi. 

Pada penelitian ini, standar internal yang digunakan yaitu microbeads dari lulur purbasari. 

Microbeads ini diperoleh dengan melarutkan dua gram lulur Purbasari dengan 100 mL 

aquades (Hernandez et al., 2017). Setelah itu, larutan disaring dengan kertas saring whatman 

No. 541. Kertas saring disimpan dalam cawan petri pada suhu ruang hingga kering. 

Selanjutnya bentuk, warna, ukuran, serta jenis microbeads diamati menggunakan mikroskop 

dan FTIR.  

 

3.4.1.3. Destruksi Mikroplastik dengan larutan alkali (Karami et al., 2017) 

Optimasi metode dibagi menjadi dua tahap. Optimasi metode tahap pertama bertujuan untuk 

mengetahui konsentrasi KOH yang memiliki kemampuan destruksi paling baik. Penelitian ini 

diawali dengan menambahkan larutan KOH konsetrasi 10%, 20%, dan 30% pada sampel 

udang dengan perbandingan antara larutan KOH dengan berat udang sebesar 10:1 (v/w). 

Sebelum diinkubasi, sampel udang yang didestruksi dengan larutan KOH 20% dan 30% 

ditambah dengan 0,001 g microbead lulur yang sudah diketahui kisaran ukuran serta jenis 

plastiknya. Spiking ini bertujuan untuk mengetahui apakah plastik dapat mengalami 

kerusakan/ hancur selama destruksi dengan larutan KOH 20% dan 30%. Selanjutnya, sampel 

udang diinkubasi pada suhu 40ºC hingga seluruh bagian udang terdestruksi sempurna (±3 

hari).  

 

Optimasi tahap kedua bertujuan untuk mengetahui suhu inkubasi yang memiliki kemampuan 

destruksi paling baik. Pada tahap ini, konsentrasi larutan KOH yang digunakan adalah 

konsentrasi yang memiliki kemampuan destruksi paling optimal dari hasil penelitian tahap 

pertama (larutan KOH 20%). Sebelum didestruksi, sampel juga ditambah dengan 0,001 g 

microbead lulur. Selanjutnya, sampel ditambah dengan larutan KOH 20% (10:1) dan 
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diinkubasi pada suhu 50ºC dan 60ºC hingga seluruh bagian udang terdestruksi sempurna (±2 

hari).  

 

Selama proses destruksi, kondisi sampel diamati setiap hari untuk mengetahui waktu yang 

dibutuhkan untuk mendestruksi udang. Pada penelitian ini, destruksi udang selama 7 hari pada 

konsentrasi KOH dan suhu inkubasi yang bervariasi tidak dapat menghancurkan bagian kulit 

udang. Oleh karena itu, waktu destruksi menunjukkan waktu yang dibutuhkan oleh larutan 

KOH untuk menghancurkan seluruh bagian udang kecuali kulitnya pada suhu tertentu. Setelah 

itu, larutan hasil destruksi disaring dengan kertas saring Whatman No. 541.  Microbeads lulur 

yang telah ditambahkan sebelum destruksi serta PSM diamati bentuk, warna, ukuran, dan jenis 

polimer dengan mikroskop. Metode yang optimal yaitu metode yang dapat menghancurkan 

seluruh bagian udang dan tidak merubah warna serta bentuk dari mikroplastik yang 

ditemukan. 

 

3.4.1.4. Destruksi Mikroplastik dengan Larutan Pengoksidasi 

Optimasi metode ini diawali dengan menginkubasi sampel udang menggunakan larutan H2O2 

30% dengan perbandingan antara larutan H2O2 dengan berat sampel sebesar 10:1, 20:1, dan 

40:1 (v/w) pada suhu 65˚C selama 24 jam dalam kondisi erlenmeyer tertutup rapat dengan 

gelas arloji. Setelah itu, sampel didiamkan pada suhu ruang selama 24 jam. Selanjutnya, 

larutan hasil destruksi disaring dengan kertas saring Whatman No. 540.  

 

Kertas saring yang diperoleh direndam dengan 250 mL larutan garam NaCl jenuh (1,2 g/mL) 

pada suhu ruang selama 24 jam. Selama proses destruksi, kondisi sampel diamati setiap hari 

untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk mendestruksi seluruh bagian tubuh udang. 

Setelah itu, larutan garam ini disaring menggunakan kertas saring Whatman No. 540. Hasil 

yang diperoleh diamati dengan mikroskop dan FTIR. Pada penelitian ini juga dilakukan 

destruksi microbeads lulur Purbasari dengan larutan H2O2 30% pada perbandingan 1:40 (w/v). 

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa partikel plastik tidak hancur atau mengalami 

perubahan selama destruksi dengan larutan H2O2.  

 



23 

 

 

 

3.4.2. Penelitian Utama 

3.4.2.1. Pengumpulan Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu udang Vannamei dengan ukuran sedang. 

Sampel udang Vannamei berukuran sedang (3-6 gram) dikumpulkan dari 6 pasar tradisional di 

Semarang, yaitu Pasar Johar (3 pedagang), Pasar Waru Indah (2 pedagang), Pasar Bulu (3 

pedagang), Pasar Karangayu (5 pedagang), Pasar Peterongan (5 pedagang), dan Pasar 

Bangetayu (3 pedagang). Sebanyak 100 - 250 gram sampel udang diambil dari semua 

pedagang di masing – masing pasar yang sudah dipilih. Selanjutnya, sampel yang diperoleh 

dikumpulkan dan dijadikan satu (composite sampling) dalam wadah plastik yang sudah 

dilapisi dengan aluminium foil. Setelah itu, sampel disimpan dalam freezer (-19ºC). Sebelum 

dianalisis, sampel didiamkan pada suhu ruang dalam kondisi tertutup hingga seluruh es 

mencair. Jumlah sampel yang digunakan untuk keperluan analisis ini yaitu sebanyak 15 

sampel udang Vannamei berukuran sedang yang diambil secara acak dari setiap pasar. 

 

Gambar 7. Pengumpulan Sampel Udang Vannamei 

 

3.4.2.2. Pencegahan Kontaminasi (Lusher et al., 2017a; Karami et al., 2017) 

Seluruh pelarut yang akan digunakan disaring dengan menggunakan kertas saring Whatman 

No 541. Selanjutnya, semua wadah yang akan digunakan dicuci dengan aquadestilata HPL-

grade yang sudah disaring dengan kertas saring Whatman No 541. Setelah itu, wadah dibilas 

lagi dengan larutan etanol 70% dan dikeringkan dengan oven. Semua wadah ditutup dengan 

aluminium foil untuk mencegah kontaminasi mikroplastik dari udara. Jas lab katun 100%, 

sarung tangan nitril, dan masker wajib dikenakan selama penelitian berlangsung. Selain itu 

juga disiapkan dua blanko dan dua kontrol udara yang bertujuan untuk mengetahui jumlah dan 

karakteristik kontaminan selama penelitian. Blanko merupakan larutan yang digunakan yang 
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mendapat perlakuan yang sama dengan sampel. Kontrol udara disiapkan dengan meletakkan 

kertas saring Whatman No. 42 pada ruangan mikroskop.  

 

 

3.4.2.3. Pengukuran Panjang dan Berat Udang Vannamei (Ming et al., 2016) 

Pengukuran panjang udang dilakukan dengan jangka sorong mulai dari bagian ujung rostrum 

sampai ujung telson. Berat udang ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik. 

    

Gambar 8. Pengukuran Panjang dan Berat Udang Vannamei 

 

3.4.2.4. Destruksi dengan Larutan Hidrogen Peroksida (H2O2) (Li et al., 2018) 

Sampel udang yang sudah diketahui beratnya dimasukkan ke tabung erlenmeyer 250 mL dan 

ditambah dengan larutan hidrogen peroksida 30% pada perbandingan antara larutan H2O2 

dengan sampel sebesar 20:1 (v/w) dalam kondisi erlenmeyer tertutup rapat dengan gelas arloji. 

Sampel diinkubasi pada suhu 65ºC selama 24 jam untuk mempercepat proses destruksi. 

Selanjutnya, sampel didiamkan pada suhu ruang selama 24 jam. Setelah itu, larutan disaring 

dengan kertas saring Whatman 540 dan dimasukkan ke tabung erlenmeyer 250 mL. 

 

3.4.2.5. Flotasi Mikroplastik dengan larutan NaCl (Coppock et al., 2017; Li et al., 2018) 

Larutan NaCl jenuh disiapkan dengan melarutkan 337 gram NaCl dalam 1 Liter aquabides. 

Kertas saring hasil penyaringan destruksi sampel dengan hidrogen peroksida ditambah dengan 

250 mL larutan NaCl jenuh (1,2 g/mL) dan dikocok secara manual untuk melepaskan 

mikroplastik dari kertas saring. Setelah itu, larutan didiamkan pada suhu ruang selama 24 jam 

untuk mengoptimalkan pemisahan mikroplastik dari jaringan – jaringan udang. Selanjutnya, 



25 

 

 

 

larutan garam disaring dengan kertas saring Whatman No. 540. Kertas saring ini disimpan 

dalam cawan petri untuk dianalisis lebih lanjut.  

 

 

 

3.4.2.6. Pengamatan Mikroplastik (Hidalgo-Ruz et al., 2012) 

Warna, bentuk, dan panjang mikroplastik yang terdapat pada hasil penyaringan dengan 

mikroskop dengan perbesaran total 40x dan 100x. Identifikasi bentuk partikel PSM mengacu 

pada deskripsi bentuk mikroplastik menurut Free et al. (2014). Selanjutnya, jenis polimer 

mikroplastik diidentifikasi dengan Attenuated Total Reflectance - Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy (ATR-FTIR). Jenis prisma yang digunakan yaitu Germanium (Ge). Spektrum 

diperoleh dengan optical mode: Attenuated Total Reflectance (ATR) dan measurement mode: 

% Transmission dalam 40 kali pembacaan. Resolusi spektrum yang diguanakan sebesar 8 cm
-

1
. Range spektrum diatur antara 700 cm

-1
 dan 4000 cm

-1
. Identifikasi jenis polimer dilakukan 

dengan membandingkan karakteristik spektrum inframerah sampel dengan database (IRs 

Polymer2, ATR-Polymer2, dan T-Polymer2) dari software AIMSolutions. 

 

Gambar 9. Attenuated Total Reflectance - Fourier Transform Infrared Spectroscopy (ATR-

FTIR) Shimadzu AIM 9000 

 

3.4.2.7. Analisis Data  
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Pengamatan mikroplastik dengan mikroskop menghasilkan data berupa jumlah, panjang, 

bentuk, dan warna mikroplastik yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk 

mengetahui proporsi sampel udang Vannamei yang tercemar mikroplastik serta karakteristik 

mikroplastik tersebut. Pada penelitian ini terdapat dua skenario yang digunakan sebagai nilai 

koreksi keberadaan kontaminan selama penelitian berlangsung. Skenario pertama, jumlah 

PSM pada sampel udang dikurangi dengan rata – rata blanko sebagai nilai koreksi keberadaan 

kontaminan selama proses destruksi berlangsung. Skenario kedua, jumlah PSM yang 

ditemukan dikurangi dengan rata – rata blanko dan rata - rata kontrol udara di ruang 

mikroskop. Rata – rata kontrol udara di ruang mikroskop diperoleh dari rata – rata dua kontrol 

udara yang disediakan saat melakukan pengamatan per hari, kemudian dibagi dengan jumlah 

sampel yang diamati pada hari tersebut.  

Satuan : Partikel  
 

Hasil pengamatan dengan ATR-FTIR memberikan data berupa jenis polimer mikroplastik 

pada sampel udang dengan skor atau tingkat kemiripan antara spektrum sampel dengan 

spektrum referensi yang bervariasi. Pada penelitian ini, partikel yang dapat dipercaya sebagai 

polimer plastik yaitu partikel yang memiliki skor atau tingkat kemiripan spektrum dengan 

referensi lebih dari 700 (Lusher et al., 2017a; Carreras-Colom et al., 2018; Li et al., 2018). 

Data yang diperoleh dapat digunakan untuk memperkirakan sumber cemaran mikroplastik 

pada udang Vannamei.  

                                           [ ̅            (
  ̅                                     

                          
)] 

                                           ̅             


