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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Plastik, sebagai materi sintetik, sangat banyak digunakan saat ini selain karena 

sifatnya yang stabil, ringan, tahan terhadap kerusakan biologis, dan mudah dibentuk, 

plastik juga dapat diproduksi dengan harga yang murah (Makhdoumi et al., 2021; 

Mason et al., 2018; Wiesheu et al., 2016). Awalnya plastik merupakan solusi atas 

penggunaan materi tidak dapat diperbaharui (PlasticsEurope, 2019). Struktur kimia 

plastik tersusun dari sebagian besar atau seluruhnya dari rantai hidrokarbon 

menjadikan plastik bersifat stabil dan tidak dapat terurai oleh mikroorganisme 

(Mason et al., 2018). Sejak tahun 1950, terjadi peningkatan penggunaan jumlah 

plastik yang diikuti dengan peningkatan jumlah sampah plastik yang terbuang ke 

lingkungan (Geyer et al., 2017; Makhdoumi et al., 2021). Meskipun kegunaan plastik 

sangat luas (alat medis, kosmetik, penanganan pangan, dan lain-lain), pengelolaan 

sampah plastik yang tidak dilakukan dengan baik akan menyebabkan permasalahan 

lingkungan (Pratesi et al., 2021). Plastik dapat terdegradasi menjadi partikel yang 

lebih kecil melalui mekanisme foto-oksidatif (Mason et al., 2018) dan terakumulasi 

pada lingkungan air (Lam et al., 2020). Karakteristik plastik yang tahan dan stabil 

menjadikan plastik tetap memiliki sifat utamanya walaupun sudah terdegradasi 

menjadi ukuran yang lebih kecil (Makhdoumi et al., 2021).  

 

Pada tahun 2004, Thompson et al. (2004) pertama kali menemukan keberadaan 

partikel plastik kecil pada sedimen pantai di Plymouth, Inggris. Partikel kecil ini 

kemudian disebut sebagai mikroplastik. Mikroplastik merupakan partikel plastik 

yang berukuran <5 mm yang dapat berasal dari produksi plastik berukuran kecil 

(mikroplastik primer) atau hasil fragmentasi plastik yang berukuran besar 

(mikroplastik sekunder) (GESAMP, 2016).  

 

Meningkatnya kekhawatiran akan polusi mikroplastik pada perairan menyebabkan 

peningkatan studi yang meneliti mikroplastik pada berbagai ekosistem air, darat, 

organisme laut maupun darat. Mikroplastik dapat ditemukan di mana-mana, bahkan pada 

produk pangan. Berbagai studi menunjukkan keberadaan mikroplastik pada produk 
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makanan seperti makanan hasil laut (Daniel et al., 2021; Li et al., 2015; Van 

Cauwenberghe & Janssen, 2014), garam (Kosuth et al., 2018), madu, gula, minuman 

bir (Liebezeit & Liebezeit, 2014), susu (Kutralam-Muniasamy et al., 2020), wine 

(Prata et al., 2020), dan bahkan Air Minum dalam Kemasan (AMDK) (Kankanige & 

Babel, 2020; Makhdoumi et al., 2021; Mason et al., 2018; Oßmann et al., 2018; 

Schymanski et al., 2018). Masuknya mikroplastik ke dalam AMDK dapat bersumber 

dari air yang digunakan, pengemas, proses produksi dan distribusi, dan bahkan saat 

dikonsumsi (Fadare et al., 2020; Ferraz et al., 2020; Makhdoumi et al., 2021; Weisser et 

al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa mikroplastik sudah masuk ke dalam rantai 

makanan (Weber et al., 2021). 

 

Air minum merupakan kebutuhan vital yang dikonsumsi oleh setiap orang tiap 

harinya. Rata-rata konsumsi air minum setiap orang ialah sebanyak 2 liter/hari 

(WHO, 2016), baik dikonsumsi secara langsung maupun tidak. Air minum yang 

dikonsumsi setiap orang dapat berasal dari sumber air minum yang berbeda, di 

antaranya: Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan air keran. Air keran dapat 

bersumber dari air tanah, air permukaan (danau, sungai, waduk), dan hasil desalinasi air 

laut (Eerkes-Medrano et al., 2019). Air keran merupakan sumber air yang banyak 

digunakan untuk kebutuhan sehari-hari baik sebagai bahan utama produk pangan, sumber 

air minum, dan juga bahan utama produksi Air Minum dalam Kemasan (AMDK). 

Menurut UN Water (2019), kebutuhan air global yang terus meningkat sejak tahun 1980 

sampai sekarang dan diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2050 menyebabkan 

kenaikan jumlah penggunaan air sebesar 20-30%.  

 

Mikroplastik dapat masuk pada tubuh manusia melalui inhalasi udara maupun 

tertelan dari konsumsi makanan dan minuman (Cox et al., 2019). Air minum 

merupakan kebutuhan utama manusia yang selalu dikonsumsi setiap hari sehingga 

studi keberadaan mikroplastik dalam air minum penting dilakukan. Hingga saat ini, 

dampak paparan mikroplastik pada manusia belum sepenuhnya diketahui dan 

penelitian serta analisis risiko masih sangat terbatas (Fadare et al., 2020; Mintenig et 

al., 2019). Walaupun jumlah penelitian mikroplastik dalam produk pangan terutama 

air minum sudah meningkat, namun belum terdapat metode pengambilan sampel, 
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identifikasi mikroplastik ataupun cara pemurnian sampel mikroplastik yang 

ditetapkan secara universal, hal ini mengakibatkan hasil perolehan yang sangat 

bervariasi dan sulit dibandingkan antar studi (Lam et al., 2020; Winkler et al., 2019).  

 

Studi literatur yang membahas tentang keberadaan mikroplastik dalam air minum 

masih sangat terbatas, di antaranya Eerkes-Medrano et al. (2019) dan Koelmans et 

al. (2019) melakukan review mikroplastik dalam air minum dan sumber air tawar, 

Zhang et al. (2020) melakukan review mikroplastik dalam garam, air minum dan 

udara, dan De-la-Torre (2020) melakukan review akan potensi ancaman keamanan 

pangan dan kesehatan manusia akibat mikroplastik. Tujuan dilakukannya studi ini 

ialah untuk mengumpulkan informasi keberadaan mikroplastik dalam air minum, 

AMDK, dan sumber air tawar. Studi ini juga membahas proses masuknya 

mikroplastik selama produksi AMDK, dan menganalisis skenario paparan 

mikroplastik pada manusia berdasarkan tingkat konsumsi air minum. 

 

Fokus studi ini adalah karakterisasi mikroplastik yang  ditemukan dalam air minum, 

identifikasi masuknya mikroplastikke dalam AMDK dalam proses produksi, dan 

berapa rata-rata konsumsi mikroplastik oleh manusia dari air minum. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Jenis Air Minum 

Air minum merupakan salah satu kebutuhan vital manusia. Di negara tertentu, selain 

digunakan untuk mencuci bahan pangan dan untuk memasak (Pratesi et al., 2021), air 

keran dapat dikonsumsi secara langsung (Strand et al., 2018; Weber et al., 2021). Air 

keran berasal dari sumber air tawar, baik yang sudah diberi perlakuan ataupun belum 

(Mintenig et al., 2019; Pivokonsky et al., 2018). Perlakuan air dapat dilakukan dengan 

cara sedimentasi, flokulasi, koagulasi, disinfeksi, ataupun filtrasi dengan menggunakan 

pasir. Tujuannya adalah untuk memurnikan air minum dari berbagai kotoran (Lam et al., 

2020; Pivokonsky et al., 2018). Sumber air tawar dapat bersumber dari air tanah, air 

permukaan (sungai, danau, waduk, dan sebagainya), dan hasil desalinasi air laut (Eerkes-

Medrano et al., 2019). 
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AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) merupakan salah satu produk pangan yang banyak 

dikonsumsi dan tingkat konsumsinya terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan 

konsumsi AMDK disebabkan karena kekhawatiran akan kualitas air yang berasal dari 

sumber air minum lainnya (Kankanige & Babel, 2020). Pada tahun 2016, AMDK sudah 

memenuhi 31,3% kebutuhan air minum masyarakat Indonesia selain air leding, air tanah, 

air sungai, maupun sumber air minum lainnya dari yang sebelumnya masih 29,5% pada 

tahun sebelumnya (BPS, 2016). AMDK dapat berupa kemasan plastik sekali pakai, 

kemasan plastik yang dapat digunakan kembali, dan kemasan gelas.  

 

1.2.2. Mikroplastik 

Berdasarkan sumber terbentuknya, mikroplastik dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

mikroplastik primer dan sekunder. Mikroplastik primer merupakan material sintetik yang 

berasal dari produksi plastik yang berukuran kecil, sedangkan mikroplastik sekunder 

adalah hasil pecahan plastik yang berukuran lebih besar akibat degradasi foto-oksidatif 

(GESAMP, 2016). Mikroplastik dapat dikategorikan berdasarkan ukuran, konsentrasi, 

bentuk, dan jenis polimernya. Partikel mikroplastik memiliki ukuran <5 mm (Oßmann et 

al., 2018). Jumlah partikel mikroplastik akan meningkat seiring penurunan ukuran 

mikroplastik, semakin kecil ukuran mikroplastik maka semakin banyak jumlahnya di 

lingkungan (Pivokonsky et al., 2018).  

 

Keragaman jenis polimer plastik yang diproduksi dan digunakan memengaruhi 

keragaman jenis polimer mikroplastik yang ditemukan (Kosuth et al., 2018). Polimer PP, 

PE, PET merupakan jenis polimer yang memiliki permintaan pasar paling tinggi terutama 

pada segmen pengemas produk pangan (PlasticsEurope, 2019). Polimer plastik ini dapat 

memiliki berbagai bentuk yang identik dengan sumbernya. Bentuk mikroplastik dapat 

berupa fragmen (fragment), serat (fiber), lembaran (film), bulat (sphere), dan busa (foam). 

Fragmen memiliki penampakan yang tebal dengan ujung yang bengkok dan memiliki 

bentuk yang tidak beraturan (Ali, 2019). Serat memiliki penampakan yang panjang, tipis, 

dan ramping (Shruti et al., 2020). Bentuk bulat pada mikroplastik memiliki bentuk 

lonjong, bentuk cakram, ataupun silindris. Sedangkan bentuk lembaran dapat berupa 

lapisan yang sangat tipis dan bentuk foam memiliki bentuk seperti busa ringan yang 

berasal dari polimer polistiren (Di & Wang, 2018). 
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1.2.3. Studi Literatur yang Sudah Dipublikasikan 

Mikroplastik merupakan polutan baru yang mulai menjadi perhatian sejak adanya 

peningkatan penggunaan plastik dan jumlah sampah plastik. Pada awalnya, mikroplastik 

ditemukan di air laut dan sedimen (Thompson et al., 2004) hingga kemudian ditemukan 

pada tubuh hewan laut (Daniel et al., 2021; Li et al., 2015; Van Cauwenberghe & Janssen, 

2014).  

 

Selain itu, mikroplastik juga sudah ditemukan pada berbagai makanan maupun minuman 

seperti air minum (Kosuth et al., 2018; Pivokonsky et al., 2018; Shruti et al., 2020), 

AMDK (Kankanige & Babel, 2020; Mason et al., 2018; Oßmann et al., 2018; Schymanski 

et al., 2018), garam (Kosuth et al., 2018), susu (Kutralam-Muniasamy et al., 2020), 

minuman bir (Kosuth et al., 2018; Liebezeit & Liebezeit, 2014), dan sebagainya.  

 

Air minum merupakan kebutuhan vital manusia yang dikonsumsi setiap hari. Meskipun 

demikian, studi akan keberadaan mikroplastik dalam air minum masih cukup terbatas. 

Studi-studi literatur yang telah dikumpulkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 1. Kumpulan Studi Review tentang Keberadaan Mikroplastik dalam Air Minum. 

No Jenis Air Bahasan Utama Referensi 

1 Air tawar dan 

air minum 

Konsentrasi, bentuk, ukuran, tipe 

polimer dalam air tawar dan air minum 

(Koelmans et al., 

2019) 

2 Air minum Rute masuknya mikroplastik ke dalam 

air minum, kemungkinan dampak 

kesehatan manusia 

(Eerkes-Medrano et 

al., 2019) 

3 Air minum Keberadaan, kelimpahan mikroplastik, 

dan rute paparan mikroplastik pada 

manusia 

(Zhang et al., 2020) 

4 Air keran dan 

AMDK 

Konsentrasi, metode analisis: ukuran 

filter, alat analisis, dan paparan 

mikroplastik pada manusia dari air 

minum 

(Danopoulos et al., 

2020) 

 

Hampir semua studi literatur mengulas keberadaan dan rute masuknya mikroplastik 

dalam air minum ataupun sumber air tawar, namun studi yang khusus meneliti 

mikroplastik dalam AMDK masuk sangat terbatas. Review oleh Koelmans et al. (2019) 

mengulas berbagai data studi mikroplastik: konsentrasi, bentuk, ukuran, dan tipe polimer 
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dalam air minum dan sumber air tawar. Eerkes-Medrano et al. (2019) melaporkan studi 

mikroplastik dalam air minum dan mengulas sumber serta jalur masuk kontaminasi 

mikroplastik dalam air minum. Review keberadaan dan sumber kontaminasi mikroplastik 

lainnya juga dilakukan oleh Zhang et al. (2020) dalam air minum, garam dapur, dan 

udara. Selanjutnya, Danopoulos et al. (2020) mengulas secara sistematis konsentrasi dan 

metode analisis studi yang menganalisis mikroplastik dalam air keran dan AMDK serta 

jumlah paparan mikroplastik pada manusia. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Studi literatur ini bertujuan untuk: (a) mengumpulkan data akan kontaminasi 

mikroplastik dalam air minum, AMDK, dan sumber air tawar, (b) membahas proses 

masuknya mikroplastik selama produksi AMDK, dan (c) menganalisis skenario 

paparan mikroplastik pada manusia berdasarkan tingkat konsumsi air minum. 

 

  


