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5. PEMBAHASAN 

 

5.1. Metode Isolasi Mikroplastik pada Udang 

Isolasi mikroplastik dari tubuh organisme dapat dilakukan dengan menghilangkan material – 

material organik yang dapat mengganggu pengamatan. Namun saat ini belum ada metode 

standar yang dapat menghilangkan jaringan – jaringan organik. Pemilihan metode isolasi 

mikroplastik yang tepat sangat penting karena senyawa kimia yang digunakan untuk 

mendestruksi organisme dapat merusak polimer plastik (Karami et al., 2017). Selain itu, 

Lusher et al. (2017a) juga menyatakan bahwa degradasi plastik yang terlalu lama berada di 

lingkungan dapat menurunkan resistensi plastik terhadap senyawa – senyawa kimia. 

 

Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa larutan asam nitrat dan asam perklorat 

efektif dalam mendigesti udang (Devriese et al., 2015; Abbasi et al., 2018). Namun, penelitian 

lain menunjukkan bahwa destruksi organisme dengan larutan asam kuat, seperti asam nitrat 

dapat merusak polimer plastik jenis poliamida, nilon, poliester, polikarbonat, LDPE, HDPE, 

PP, PET, dan PS. Selain itu, larutan asam nitrat juga dapat menyebabkan perubahan warna 

menjadi kekuningan yang dapat mengganggu proses pengamatan (Lusher et al., 2017a; 

Karami et al., 2017; Miller et al., 2017; Hermsen et al., 2018). Oleh karena itu, larutan asam 

tidak digunakan untuk optimasi metode destruksi udang dalam penelitian pendahuluan ini. 

  

Optimasi metode dengan larutan basa didasarkan pada penelitian Karami et al. (2017) yang 

menyatakan bahwa destruksi ikan dengan larutan KOH mampu menghasilkan recovery rate 

plastik paling tinggi. Namun dari hasil uji pendahuluan (Tabel 5) menunjukkan bahwa larutan 

KOH tidak dapat mendigesti kulit udang yang tersusun dari kitin. Selain itu, peningkatan suhu 

inkubasi menjadi 50˚C dan 60˚C menyebabkan perubahan warna microbeads menjadi 

kekuningan. Hal ini didukung oleh penelitian Karami et al. (2017) yang menyatakan bahwa 

destruksi dengan larutan KOH pada suhu 50˚C dan 60˚C dapat mempercepat waktu destruksi, 

namun juga dapat meningkatkan intensitas warna kuning pada partikel NY66 dan menurunkan 

recovery rate dari polimer PET.  
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Penelitian lain menunjukkan bahwa larutan H2O2 30% sebagai agen pengoksidasi juga efektif 

dalam menghancurkan seluruh jaringan organik kerang dan kepiting (Li et al., 2015, 2018a; 

Waite et al., 2018). Hasil serupa juga terjadi pada hasil uji pendahuluan dalam penelitian ini 

(Tabel 6) yang menunjukkan bahwa digesti udang dengan larutan H2O2 30% selama satu hari 

pada suhu 65ºC mampu mengancurkan seluruh bagian tubuh udang termasuk kulitnya. 

Menurut Nguyen et al. (2018), destruksi organisme pada suhu lebih dari 80ºC dapat 

menyebabkan kerusakan mikroplastik. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa microbead 

yang terbuat dari polyethylene dapat meleleh atau hilang selama pemanasan pada suhu lebih 

70ºC (Munno et al., 2018). Oleh karena itu, penggunaan suhu 65ºC dalam proses destruksi 

dengan larutan H2O2 30% masih dapat diterima. Selain itu, waktu destruksi yang relatif cepat 

(satu hari) juga dapat meminimalisir risiko kerusakan mikroplastik selama proses destruksi. 

Hal ini didukung oleh penelitian Nuelle et al. (2014) yang menyatakan waktu destruksi dengan 

larutan H2O2 30% yang lama (> 7 hari) dapat menyebabkan perubahan warna menjadi putih/ 

transparan serta memperkecil ukuran polimer PE dan PP yang berukuran <1 mm plastik  

 

Kelemahan dari metode ini yaitu larutan H2O2 membentuk foam yang dapat menurunkan 

recovery rate mikroplastik (Karami et al., 2017). Oleh karena itu, hasil destruksi dengan 

larutan H2O2 30% perlu didiamkan selama satu hari pada suhu ruang untuk mengurangi 

jumlah foam yang terbentuk (Li et al., 2015). Pada penelitian sebelumnya, perbandingan 

antara volume H2O2 dengan berat sampel yang digunakan sebesar 40:1 (v/w) (Li et al., 2018; 

Waite et al., 2018). Namun, hasil optimasi metode pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

penambahan H2O2 dengan perbandingan 20:1 (v/w) sudah dapat mengancurkan seluruh bagian 

tubuh udang.  

 

Hasil uji pendahuluan pada Tabel 6 juga menunjukkan bahwa destruksi microbead dengan 

larutan H2O2 40:1 (v/w) tidak menyebabkan perubahan warna dan bentuk microbead PE. Hal 

ini tidak sejalan dengan penelitian Miller et al. (2017) yang menyatakan bahwa destruksi 

dengan H2O2 dapat menyebabkan perubahan warna pada plastik. Sementara itu, penelitian 

Lusher et al. (2017a) menyatakan bahwa larutan H2O2 tidak/ hanya memberikan sedikit 

pengaruh terhadap plastik jenis PP dan PE. Menurut Li et al. (2018), recovery rate dari 
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mikroplastik dapat ditingkatkan dengan merendam sampel yang sudah didestruksi H2O2 

dengan larutan garam (NaCl) jenuh (1,2 g/cm
3
). Hal ini dikarenakan NaCl mampu 

memisahkan mikroplastik dari debris antropogenik berdasarkan perbedaan densitas.  

 

Pada hasil pengamatan mikroplastik pada udang yang didestruksi dengan H2O2 (Tabel 7),  

ditemukan partikel yang diduga mikroplastik dengan bentuk fiber, film, fragmen, dan pelet. 

Pengamatan lebih lanjut dengan FTIR ditemukan adanya polimer dengan jenis PVC (1,16 – 

1,58 g/cm
3
). Hal ini menunjukkan bahwa perendaman sampel dengan NaCl masih mampu 

memisahkan mikroplastik dengan densitas yang tinggi. Oleh karena itu, metode isolasi 

mikroplastik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu udang didigesti dengan larutan H2O2 

30% dengan perbandingan 20:1 (v/w) pada suhu 65ºC selama satu hari, yang dilanjutkan 

dengan pemisahan partikel mikroplastik dengan larutan NaCl jenuh.  

 

5.2. Jumlah PSM pada Udang 

Pada penelitian ini semua sampel udang Vannamei (90 sampel) yang diambil dari enam pasar 

tradisional di Kota Semarang mengandung PSM (Tabel 8). Hal ini menunjukkan bahwa udang 

Vannamei dapat menjadi salah satu media masuknya mikroplastik ke dalam tubuh manusia. 

Menurut Wright et al. (2013), cemaran mikroplastik pada organisme di perairan dapat 

disebabkan karena adanya kemiripan warna dan bentuk mikroplastik dengan mangsanya. Hal 

ini seringkali terjadi pada organisme perairan yang hanya mampu mendeteksi makanan secara 

visual. Sementara itu, udang Vannamei merupakan organisme selective feeder yang memiliki 

kemoreseptor yang mampu mendeteksi mangsa pada jarak tertentu dan memisahkan makanan 

dari material asing sebelum menelannya (Dall et al., 1991). Oleh karena itu, risiko masuknya 

mikroplastik ke dalam tubuh udang yang disebabkan oleh kemiripan warna dan bentuk 

mikroplastik dengan mangsanya dapat diminimalisir.  

 

Kesalahan udang dalam mendeteksi makanannya masih dapat terjadi khususnya pada 

mikroplastik yang sudah mengalami biofouling. Biofouling merupakan proses penempelan 

material - material organik, mikroalga, atau bakteri pada bagian permukaan mikroplastik yang 

menyebabkan mikroplastik dengan densitas rendah dapat tenggelam dan mengendap ke bagian 
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sedimen (Kaiser et al., 2017). Bahan - bahan organik (seperti fragmen fitoplankton yang sudah 

mati) yang menempel pada permukaan mikroplastik ini merupakan salah satu sumber 

makanan udang Vannamei (Dall et al., 1991). Hal ini menyebabkan plastik yang mengalami 

biofouling mampu memberikan sinyal kimia yang dapat diterima sebagai makanan oleh udang 

vannamei. Penelitian lain juga telah membuktikan bahwa mikroplastik jenis fluorescent 

polystyrene berukuran 10 μm pada mesozooplankton juga dapat berpindah ke tubuh udang 

melalui rantai makanan (trophic transfer) (Setälä et al., 2014). 

 

Rata – rata jumlah partikel yang ditemukan berkisar antara 5,60 – 11,57 partikel/udang (Tabel 

8). Jumlah PSM yang ditemukan dalam penelitian ini lebih tinggi dibandingkan jumlah PSM 

pada udang dalam penelitian ini lebih tinggi dibandingkan jumlah PSM pada udang yang 

diperoleh dari laut utara (1,23 partikel/ udang) (Devriese et al., 2015) dan Pesisir Teluk Persia 

(3 - 4,8 partikel/ udang) (Abbasi et al., 2018). Hal ini dapat disebabkan karena perbedaan 

metodologi isolasi udang dapat mempengaruhi jumlah mikroplastik yang ditemukan 

(Carreras-Colom et al., 2018). Pada penelitian Devriese et al. (2015) dan Abbasi et al. (2018), 

isolasi mikroplastik dilakukan dengan menggunakan larutan asam nitrat dan perklorat. Kedua 

jenis larutan ini telah terbukti menyebabkan kerusakan polimer plastik yang dapat 

mengganggu proses pengamatan (Lusher et al., 2017a; Karami et al., 2017; Miller et al., 2017; 

Hermsen et al., 2018). Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab rendahnya mikroplastik pada 

udang yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penetapan nilai terkoreksi 

terhadap kontaminasi PSM dari blanko larutan maupun udara selama proses penelitian juga 

dapat mempengaruhi jumlah PSM dalam sampel.  

 

Aktivitas manusia yang tinggi di pesisir pantai dan sistem pengolahan limbah yang kurang 

baik dapat meningkatkan konsentrasi mikroplastik pada udang (Shim dan Thomposon, 2015; 

Rezania et al., 2018). Hal ini didukung oleh Jambeck et al. (2015) yang menyatakan bahwa 

cemaran plastik di wilayah perairan Indonesia termasuk dalam urutan tertinggi kedua setelah 

China (0,48 – 1,29 Juta Metrik Ton/Tahun). Selain itu, cemaran mikroplastik pada udang juga 

dapat berasal dari jaring, serat pakaian, dan peralatan yang digunakan untuk menangkap udang 

(Mathalon dan Hill, 2014). Jalur distribusi yang panjang dari lokasi budidaya menuju ke 
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tangan konsumen dapat menjadi salah satu penyebab tingginya konsentrasi mikroplastik pada 

udang. Hal ini didukung oleh penelitian Li et al., (2018b) yang menunjukkan bahwa 

konsentrasi mikroplastik pada kerang dari pesisir pantai Amerika Serikat lebih rendah 

dibandingkan kerang dari supermarket.  

 

Dari hasil pengamatan kondisi umum pasar (Lampiran 7.2), lokasi penjualan udang di Pasar 

Peterongan, Johar, dan Karangayu berada di bagian luar gedung. Selain itu, juga terdapat 

beberapa pedagang udang di Pasar Peterongan dan Karangayu yang berjualan berdekatan 

dengan bak penampungan sampah. Sampah plastik yang banyak berserakan di tempat terbuka 

lebih mudah terpapar oleh sinar UV yang dapat menyebabkan degradasi plastik menjadi 

fragmen yang berukuran lebih kecil (fotooksidasi) (Auta et al., 2017). Ukuran partikel yang 

lebih kecil ini dapat mempermudah perpindahan mikroplastik ke bagian tubuh seafood melalui 

udara (Rist et al., 2018). Oleh karena itu, lokasi penjualan di lingkungan terbuka dapat 

meningkatkan risiko cemaran mikroplastik pada udang. Sumber cemaran lain juga dapat 

berasal dari serat pakaian dan wadah plastik yang digunakan untuk menampung udang.  

 

5.3. Bentuk dan Warna PSM pada Udang 

Warna dan bentuk PSM dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber dan jenis cemaran 

mikroplastik (Hidalgo-Ruz et al., 2012; Shim et al., 2018). Berdasarkan pada hasil 

pengamatan distribusi PSM pada udang menurut bentuknya (Gambar 13), fragmen merupakan 

bentuk PSM yang paling banyak ditemui pada sampel udang (72,98 – 88,80%), diikuti dengan 

pelet, fiber, dan film. Hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan 

bahwa fiber merupakan mikroplastik yang paling banyak ditemui di udang (Devriese et al., 

2015; Abbasi et al., 2018; Carreras-Colom et al., 2018). Hal ini dapat dikarenakan bentuk dan 

warna mikroplastik dipengaruhi oleh sumber cemaran yang bervariasi tergantung dari wilayah 

atau lokasi pengambilan sampel (Rochman et al., 2015a).  

 

Umumnya, mikroplastik berbentuk fragmen berasal dari degradasi limbah plastik yang 

berukuran besar yang disebabkan oleh mikroorganisme (biodegradasi), sinar UV, suhu yang 

tinggi, oksigen (oksidasi), air (hidrolisis), maupun abrasi oleh gelombang laut. Degradasi 
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plastik menjadi fragmen yang berukuran lebih kecil dapat meningkatkan jumlah cemaran 

mikroplastik di perairan dan mempermudah masuknya mikroplastik  ke tubuh organisme 

(Auta et al., 2017). Selain itu, penurunan densitas partikel akibat degradasi dapat 

menyebabkan mikroplastik mengapung di permukaan laut. Hal ini dapat mempermudah 

perpindahan mikroplastik dari laut menuju ke wilayah perairan yang menjadi titik kumpul 

(seperti pesisir pantai) tergantung dari arah angin dan arus perairan (Li, 2018). Oleh karena 

itu, mikroplastik berbentuk fragmen lebih banyak ditemui dalam tubuh udang Vannamei yang 

dibudidayakan di sekitar pesisir pantai.  

 

Mikroplastik berbentuk fragmen dapat berasal dari degradasi botol plastik, bahan pengemas 

(Rezania et al., 2018), dan microbead dari kosmetik yang berbentuk tidak beraturan (Shim et 

al., 2018). Pada penelitian ini  juga ditemukan PSM berbentuk pelet, fiber, dan film. 

Umumnya, PSM berbentuk pelet berasal dari bahan mentah pada industri plastik (seperti 

resin) dan microbead dari produk kosmetik; fiber berasal dari senar pancing, jaring, tali, serat 

pakaian; dan film berasal dari tas plastik dan bahan pengemas (De Witte et al., 2014; Carreras-

Colom et al., 2018; Jin-feng et al., 2018; Shim et al., 2018).  

 

Pada hasil pengamatan Gambar 14 menunjukkan bahwa PSM yang ditemukan pada sampel 

udang memiliki warna yang bervariasi. Pada penelitian ini, PSM bewarna hitam banyak 

ditemui dalam bentuk fiber dan fragmen. Sementara itu, warna dominan pada PSM berbentuk 

pelet dan film berturut – turut yaitu coklat dan putih. Warna yang dimiliki oleh setiap PSM ini 

tergantung dari sumber cemaran dari PSM tersebut (Li, 2018). Warna yang seringkali 

ditemukan dalam tubuh organisme yaitu warna yang mencolok (Hidalgo-Ruz et al., 2012) dan 

mirip dengan mangsa organisme tersebut (Wright et al., 2013). Selain itu, warna PSM juga 

dapat digunakan untuk mengetahui tingkat degradasi dan lama partikel plastik berada di 

lingkungan. Hal ini dikarenakan mikroplastik yang sudah lama terpapar air laut dan 

mengalami oksidasi dapat mengalami perubahan warna menjadi kekuningan (Hidalgo-Ruz et 

al., 2012). Warna mikroplastik juga dapat digunakan sebagai identifikasi awal jenis polimer 

mikroplastik. Menurut penelitian Frias et al. (2010), mikroplastik berbentuk pelet bewarna 
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hitam tersusun atas polystyrene dan polypropylene yang dapat menyerap PAHs dan PCBs 

dalam jumlah yang cukup tinggi.  

 

5.4. Panjang PSM pada Udang 

Hasil pengamatan Tabel 9 menunjukkan bahwa semua PSM yang ditemukan memiliki ukuran 

di bawah 5 mm, kecuali PSM berbentuk fiber dari dari pasar Bangetayu  yang memiliki 

panjang di atas 5 mm. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar partikel yang ditemukan 

dalam udang dapat digolongkan sebagai mikroplastik (Law dan Thompson, 2014). Ukuran 

mikroplastik menjadi faktor penting yang mempengaruhi penyerapan partikel di dalam tubuh. 

Semakin kecil ukuran partikel mikroplastik, maka semakin mudah partikel tersebut 

bertranslokasi menuju jaringan tubuh lain melalui proses fagositosis (Wright et al., 2013).  

 

Menurut penelitian Browne et al. (2008), polystyrene berukuran 3 – 9,6 μm dapat 

terakumulasi dan berpindah dari usus menuju ke sistem sirkulasi pada kerang. Sementara itu 

penelitian lain menunjukkan bahwa partikel berukuran 0,2 – 150 μm dapat berpindah dari usus 

menuju ke sistem limfatik (sistem untuk mengalirkan limfa dan getah bening) manusia 

(Lusher et al., 2017b). Pada penelitian ini, 50% PSM berbentuk fragmen dan 75% PSM 

berbentuk pelet memiliki panjang di bawah 100 μm. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar PSM yang terdapat dalam udang Vannamei berpotensi mengalami perpindahan dari usus 

ke jaringan tubuh lain. Tabel 9 juga menunjukkan ukuran PSM paling kecil yang terdapat 

dalam udang Vannamei yaitu 8,8 μm. Ukuran yang sangat kecil dapat meningkatkan risiko 

toksisitas yang masuk ke tubuh manusia. Hal ini diperkuat oleh penelitian Schirinzi et al. 

(2017) yang menunjukkan bahwa paparan polystyrene ukuran 10 μm selama 24-48 jam dapat 

menyebabkan stress oksidatif pada sel serebral dan sel epitelial manusia yang memicu kanker.  

 

Sementara itu, PSM berbentuk fiber dan film memiliki rata – rata di atas 150 μm. Hal ini 

menunjukkan bahwa risiko terjadinya perpindahan PSM berbentuk fiber dan film ke jaringan 

tubuh lain lebih rendah dibandingkan PSM berbentuk fragmen dan pelet. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ukuran PSM paling panjang terdapat pada PSM berbentuk fiber (7315,31 

μm). Menurut Carreras-Colom et al., (2018), morfologi dari gigi udang (gastric mill) tidak 
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dapat menghancurkan fiber menjadi partikel yang lebih kecil, namun justru menyebabkan 

penggumpalan fiber membentuk bola pada bagian gastric mill udang. Hal ini menjadi salah 

satu penyebab fiber seringkali ditemukan dalam keadaan utuh pada tubuh udang. Gumpalan 

fiber dapat menyumbat saluran usus sehingga proses penyerapan nutrisi pada udang menjadi 

terganggu.  

 

5.5. Hasil Identifikasi Mikroplastik dengan ATR-FTIR 

Analisis dengan ATR-FTIR bertujuan untuk mengetahui jenis polimer berdasarkan pada gugus 

fungsinya. Analisa ini diawali dari adanya kontak antara prisma ATR dengan sampel. 

Selanjutnya, FTIR akan memancarkan radiasi inframerah ke sampel dan menghasilkan getaran 

molekul pada panjang gelombang tertentu tergantung dari komposisi dan struktur molekul 

sampel. Energi inframerah dari getaran tersebut dapat diserap dalam jumlah tertentu 

membentuk spektrum inframerah yang spesifik. Jenis polimer ditentukan dengan 

membandingkan tingkat kemiripan antara spektrum inframerah pada sampel dan spektrum 

referensi (Dris et al., 2018).  

 

Saat ini belum ada standar yang menetapkan batas tingkat kemiripan spektrum yang dapat 

diterima. Namun, beberapa penelitian menetapkan batas kemiripan spektrum yang dapat 

dipercaya antara 70-75% (Lusher et al., 2017a; Qu et al., 2018). Pada hasil pengamatan 

Gambar 21 menunjukkan bahwa sebagian besar partikel yang terdeteksi menghasilkan tingkat 

kemiripan 600-699 (55,88%). Pada penelitian ini hanya 6,08% partikel yang memiliki tingkat 

kemiripan dengan polimer plastik lebih dari 700. Hal ini disebabkan karena spektrum yang 

terbentuk sangat dipengaruhi oleh kondisi permukaan dan bentuk sampel. Adanya 

kontaminasi, seperti bahan adiktif dan senyawa organik pada bagian permukaan sampel dapat 

mengganggu spektrum yang terbentuk (Song et al., 2015; Zhao et al., 2018). Menurut Dris et 

al. (2018), sampel yang memiliki bentuk tidak beraturan (seperti fragmen) seringkali 

menghasilkan spektrum yang tidak bagus yang disebabkan adanya refractive error. Hal ini 

didukung oleh Jung et al. (2017) yang menyatakan bahwa degradasi mikroplastik dapat 

menyebabkan perubahan spektrum yang dapat mengganggu proses identifikasi dengan FTIR. 
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Hasil pengamatan Tabel 10 juga menunjukkan bahwa jumlah partikel yang dapat terdeteksi 

dengan FTIR lebih kecil dibandingkan jumlah partikel yang ditemukan dengan mikroskop. 

Hal ini dikarenakan metode analisis ATR-FTIR yang dilakukan dengan mengontakkan prisma 

ATR dengan bagian permukaan setiap partikel dapat menyebabkan adanya partikel yang 

terlewat atau tidak ikut terdeteksi selama proses pengamatan (Song et al., 2015). Selain itu, 

ukuran partikel yang terlalu kecil (di bawah 20 μm) juga tidak dapat terdeteksi dengan FTIR 

(Lusher et al., 2017a).  

 

Berdasarkan karakteristiknya, plastik dapat digolongkan menjadi 4 jenis yaitu yaitu 

termoplastik, termoset, elastomer, dan campuran. Termoplastik yang dapat diidentifikasi 

dalam penelitian ini yaitu PE, VLDPE, dan nilon. Selain itu, hasil identifikasi dengan ATR-

FTIR juga menunjukkan adanya plastik campuran, seperti styrene ethylene butylene, styrene 

isoprene, dan PE-PP. Jenis plastik yang ditemukan pada udang dalam penelitian ini sesuai 

jenis - jenis plastik yang banyak ditemui di laut menurut Zhao et al. (2018). Hal ini 

menunjukkan bahwa cemaran polimer plastik dalam udang dapat berasal dari cemaran 

mikroplastik di wilayah perairan laut yang menjadi habitat udang vannamei.  

 

Hasil pengamatan Tabel 11 juga menunjukkan bahwa Polyethylene merupakan jenis plastik 

yang paling banyak ditemui pada udang. Hal ini didukung oleh Shim et al. (2018) yang 

menyatakan bahwa PE merupakan jenis plastik yang banyak ditemui di laut. Namun, hasil ini 

kurang sesuai dengan data dari Plastic Europe (2018) yang menunjukkan bahwa plastik jenis 

polypropylene (PP) merupakan jenis plastik yang paling banyak diproduksi di Eropa. Hal ini 

dapat dikarenakan plastik mampu bertahan di lingkungan selama 50 tahun atau lebih. Oleh 

karena itu, jenis limbah plastik yang ditemui tidak dapat dihubungkan dengan jumlah produksi 

maupun konsumsi plastik saat ini. Selain itu, jenis plastik yang ditemukan di wilayah yang 

berbeda dapat bervariasi tergantung dari sumber cemarannya (Rochman et al., 2015a). 

 

Menurut Plastic Europe (2018), limbah plastik berasal dari bahan pengemas (39,7%), bahan 

bagunan dan konstruksi (19,8%), otomotif (10,1%), elektronik (6,2%), pertanian (3,4%), 

limbah rumah tangga (4,1%), dan lain – lain (16,7%). Umumnya plastik jenis polyethylene 
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berasal dari kemasan makanan, pipa (Plastic Europe, 2018), jaring yang digunakan untuk 

melindungi udang dari mangsanya (anti predator nets) (Lusher et al., 2017b), dan microbead 

dalam industri kosmetik (Shim et al., 2018).  

 

Jenis polimer PE yang terdapat pada sampel udang Vannamei, yaitu VLDPE, chlorinated 

polyethylene, chlorosulfonated polyethylene, dan PE/PP. Modifikasi dari plastik PE ini dapat 

memberikan karakteristik yang berbeda – beda. Chlorinated polyethylene merupakan hasil 

klorinasi dari HDPE yang seringkali digunakan sebagai campuran PVC (Marossy dan Barczy, 

2003). Hal ini menunjukkan bahwa chlorinated polyethylene yang ditemukan dalam penelitian 

ini dapat berasal dari hasil degradasi PVC. Chlorosulfonated polyethylene (CSPE) diperoleh 

dari reaksi antara PE dengan klorin dan sulfur dioksida yang dapat meningkatkan resistensi 

polimer terhadap api, minyak, dan mikroorganisme. CSPE ini digunakan sebagai material 

atap, kabel, dan kawat (GreenSpec, 2019). Selain itu, PE juga dapat dicampur dengan PP (ko-

polimer etilen dan propilen) yang dapat meningkatkan ketangguhan plastik sehingga dapat 

digunakan kembali (Graziano et al., 2018).    

 

Jenis plastik lain yang banyak ditemui dalam sampel udang Vannamei yaitu styrene. 

Umumnya, styrene yang ditemukan dalam penelitian ini berada dalam bentuk ko-polimer yang 

berikatan dengan polimer lain, seperti ethylene butylene dan isoprene. Kedua jenis styrene ini 

berasal dari ikatan antara styrene dengan elastomer termoplastik yang dapat mempengaruhi 

karakteristik dari plastik tersebut. Umumnya, kedua jenis plastik ini diaplikasikan pada produk 

mainan, aspal, sol sepatu, dan lain – lain (PolymerDatabase, 2018). Plastik jenis styrene juga 

dapat berasal dari bahan pengemas makanan maupun insulasi bangunan (Browne et al., 2008), 

dan butiran styrofoam yang seringkali digunakan sebagai umpan pancing (styrofoam floats) di 

wilayah Asia (Shim et al., 2018). Selain itu, mikroplastik jenis nilon juga ditemukan pada 

sampel udang Vannamei. Cemaran nilon ini dapat berasal dari industri tekstil (Smith et al., 

2018), alat pancing, dan jaring (Lusher et al., 2017).  
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5.6. Risiko Toksisitas Cemaran Mikroplastik  

Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa mikroplastik dapat memberikan dampak 

negatif bagi organisme di perairan (Wright et al., 2013; Auta et al., 2017). Dampak cemaran 

mikroplastik dipengaruhi oleh kondisi fisik (bentuk dan ukuran partikel) serta komponen 

kimia (bahan tambahan atau kontaminan kimia) yang berikatan dengan mikroplastik 

(GESAMP, 2015; Rezania et al., 2018). Lusher et al. (2017b) menyatakan bahwa mikroplastik 

berukuran kurang dari 150 dapat berpindah dari usus menuju ke jaringan tubuh lain melalui 

proses fagositosis oleh makrofag yang sudah diaktivasi oleh sel T yang dapat menyebabkan 

gangguan pada sistem imun, seperti alergi, autoimun, dan inflamasi kronis.  

 

Penelitian lain juga menyatakan bahwa masuknya mikroplastik dalam tubuh hewan vertebrata 

dan invertebrata 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). Wright dan Kelly (2017) juga 

menunjukkan bahwa mikroplastik yang berbentuk serat dengan ketebalan kurang dari 0,3 μm 

dan panjang lebih dari 10 μm bersifat karsinogenik bagi paru – paru pada tikus. 

 

Selain itu, dampak cemaran mikroplastik juga dapat disebabkan oleh senyawa – senyawa 

kimia yang seringkali digunakan sebagai bahan tambahan, seperti plasticizer (phythalates, 

Bisphenol A),  flame retardant (Wang et al., 2018), serta pewarna sintetis (copper 

phthalocyanines (biru) dan haematite (merah)) dalam proses pembuatan plastik (Van 

Cauwenberghe dan Janssen, 2014). Paparan bahan kimia ini pada konsentrasi tertentu dapat 

menyebabkan gangguan sistem endokrin dan kanker (Wang et al., 2018). 

 

Cemaran kimia juga dapat berasal dari ikatan antara plastik dengan senyawa kimia beracun 

yang mencemari lingkungan perairan. Setiap jenis plastik memiliki kemampuan penerapan 

dan pelepasan senyawa kimia yang berbeda – beda tergantung dari hidrofobisitas, warna, dan 

ukurannya  (Wang et al., 2018). Hal ini didukung oleh penelitian lain yang menunjukkan 

bahwa polutan organik (Persistent organic pollutants), seperti PAHs (Polycyclic Aromatic 
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Hydrocarbons), PCBs (Polychlorinated Biphenyls) serta pestisida seperti DDT 

(Dichlorodiphynyltrichloroethane) dan HCB (hexachlorobenzene) lebih mudah berikatan 

dengan mikroplastik karena sifat hidrofobik dan luas permukaan mikroplastik yang besar 

(Nobre et al., 2015; Setälä et al., 2016; Smith et al., 2018). Umumnya, senyawa – senyawa 

kimia ini bersifat karsinogenik serta mengganggu sekresi hormon, sistem imun, dan sistem 

reproduksi (Wang et al., 2018). Wright dan Kelly (2017) juga menyatakan bahwa mikroplastik 

dapat berikatan dengan mikroba patogen, seperti Vibrio sp. yang dapat mempengaruhi sistem 

imun. 

 

Mikroplastik berbentuk fragmen yang banyak ditemui pada udang Vannamei menunjukkan 

bahwa mikroplastik tersebut sudah mengalami proses degradasi dan mencemari wilayah 

perairan dalam jangka waktu yang cukup lama. Menurut Wang et al. (2018) mikroplastik 

berbentuk fragmen dapat menyerap senyawa kimia lebih banyak dibandingkan mikroplastik 

berbentuk pelet. Hal ini dikarenakan degradasi mikroplastik dapat meningkatkan luas 

permukaan partikel dan meningkatkan waktu penyerapan senyawa kimia organik.  

 

Umumnya, mikroplastik yang berwarna hitam, berukuran kecil, dan berbentuk rubbery 

mampu menyerap senyawa kimia yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan mikroplastik bewarna 

hitam mengandung bahan tambahan, seperti polyurethane yang lebih banyak dibandingkan 

mikroplastik putih. Bahan tambahan ini dapat meningkatkan kemampuan mikroplastik dalam 

menyerap senyawa kimia di lingkungan. Selain itu, semakin kecil ukuran mikroplastik, maka 

semakin besar luas area yang dapat menyerap senyawa kimia. Kemampuan penyerapan 

senyawa kimia organik oleh plastik berbentuk rubbery (seperti PE dan PP) lebih tinggi 

dibandingkan plastik berbentuk glassy (PVC dan PS). Hal ini dikarenakan plastik berbentuk 

rubbery memiliki rongga udara yang lebih banyak, sehingga senyawa kimia lebih mudah 

berikatan dengan plastik (Wang et al., 2018).  

 

Jenis plastik lain yang banyak ditemui dalam udang Vannamei yaitu styrene. Menurut 

penelitian Rochman et al. (2013), plastik jenis polystyrene (PS) mengandung PAHs 8-200 kali 

lebih banyak dibandingkan PET, HDPE, PVC, LDPE, dan PP. Paparan polutan organik dalam 
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jumlah yang cukup tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada sistem endokrin, hati, ginjal, 

kerusakan oksidatif, dan gangguan pertumbuhan janin (Li, 2018). Rochman et al. (2013) juga 

menyatakan bahwa polystyrene dapat melepaskan oligomer dan monomer styrene yang 

bersifat karsinogenik dan dapat menyebabkan gangguan pada sistem endokrin.  

 

Plastik juga dapat mengandung logam berat (seperti nikel, kromium IV, perak) yang berasal 

dari stabilizer, antioksidan, dan pewarna. Umumnya, kandungan logam berat pada 

mikroplastik yang sudah terdegradasi lebih tinggi dibandingkan mikroplastik primer. Hal ini 

dikarenakan degradasi mikroplastik menyebabkan peningkatan porositas plastik yang dapat 

mempermudah penyerapan logam berat (Lusher et al., 2017b). Paparan logam berat dalam 

waktu yang lama dapat menyebabkan penyakit kronis karena logam berat dapat terakumulasi 

dalam jaringan lemak (Li, 2018). 

 

Penelitian ini membuktikan bahwa udang Vannamei yang dijual di pasar tradisional Kota 

Semarang mengandung mikroplastik. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil analisis 

menggunakan ATR-FTIR yang telah mengonfirmasi adanya beberapa jenis plastik yang 

ditemukan dalam udang Vannamei (PE, styrene, kopolimer PE PP, VLDPE, Nilon). 

Keberadaan mikroplastik pada udang Vannamei menunjukkan bahwa udang dapat menjadi 

salah satu perantara masuknya mikroplastik ke dalam tubuh manusia melalui rantai makanan. 

Meskipun saat ini toksisitas mikroplastik pada manusia belum diketahui, namun banyak 

penelitian telah membuktikan bahwa cemaran mikroplastik dapat memberikan dampak negatif 

bagi organisme (Wright et al., 2013; Auta et al., 2017). Selain itu, kandungan senyawa kimia 

pada plastik juga dapat meningkatkan risiko toksisitas mikroplastik yang masuk ke dalam 

tubuh manusia (Lusher et al., 2017b).  

 

Disisi lain, udang sebagai salah satu komoditas perikanan Indonesia mengandung nilai nutrisi 

yang tinggi. Pembatasan konsumsi udang karena cemaran mikroplastik dapat mengurangi 

sumber asupan nutrisi manusia. Selain itu, penurunan tingkat konsumsi udang juga dapat 

memberikan dampak negatif bagi sektor perekonomian secara global (Lusher et al., 2017b). 

Oleh karena itu, perlu dilakukan manajemen risiko untuk meminimalisir masuknya 
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mikroplastik pada udang dan menurunkan risiko paparan mikroplastik pada konsumen. Hal ini 

dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan single use plastics dan penerapan sistem 

pengolahan limbah plastik yang baik. Penerapan sistem reuse-reduce-recycle dapat menjadi 

salah satu cara yang dapat mengurangi sampah plastik di lingkungan.  

 

Selain itu, pengolahan udang, seperti mencuci, mengupas kulit, dan membersihkan saluran 

pencernaan udang sebelum dikonsumsi juga dapat mengurangi jumlah mikroplastik yang 

dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Hal ini dikarenakan sebagian besar mikroplastik 

terakumulasi pada bagian saluran pencernaan organisme (Lusher et al., 2017b). Hal ini juga 

didukung oleh penelitian Devriese et al. (2015) yang tidak menemukan adanya partikel 

mikroplastik pada bagian jaringan abdominal udang dan penelitian Abbasi et al.(2018) yang 

menunjukkan bahwa jumlah mikroplastik pada bagian kulit udang (4,8 partikel/ udang) lebih 

besar dibandingkan bagian ototnya (3 partikel/ udang).  

 

Cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan menetapkan action level untuk kontaminan 

mikroplastik pada seafood. Penetapan action level mikroplastik pada seafood menjadi penting 

karena saat ini dampak langsung mikroplastik bagi kesehatan manusia belum diketahui, 

sementara itu telah banyak penelitian yang membuktikan keberadaan mikroplastik pada 

seafood (Devriese et al., 2015; Auta et al., 2017; Abbasi et al., 2018; Carreras-Colom et al., 

2018; Li, 2018). Hal ini dapat memberikan kegelisahan bagi masyarakat yang berdampak bagi 

penurunan konsumsi seafood dunia. Action level merupakan batas aman suatu kontaminan 

yang tidak dapat dihindari, namun tidak berdampak langsung bagi kesehatan manusia (seperti 

serangga, rambut). Batas aman ini dapat ditetapkan berdasarkan nilai persentil tertentu (seperti 

persentil ke-90 atau ke-95) dari distribusi konsentrasi mikroplastik dalam seafood di berbagai 

wilayah. Semakin kecil nilai persentil yang digunakan, maka semakin tinggi tingkat keamanan 

pangan tersebut (USFDA, 2005). Oleh karena itu, data konsentrasi mikroplastik pada udang 

dalam penelitian ini dapat berkontribusi bagi pengambil kebijakan untuk menetapkan action 

level pada seafood termasuk udang.  


