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3. KARAKTERISTIK MIKROPLASTIK DALAM AIR MINUM 

 

3.1. Mikroplastik dalam AMDK 

Air minum dalam kemasan (AMDK) merupakan salah satu pilihan air minum yang 

banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Salah satu alasan pemilihan AMDK ialah karena 

dianggap lebih higienis daripada konsumsi air keran atau dari sumber air minum lainnya 

(Kankanige & Babel, 2020). Meskipun dianggap lebih higienis, AMDK tidak luput dari 

kontaminasi mikroplastik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa studi yang meneliti 

keberadaan mikroplastik dalam AMDK di berbagai negara. Meskipun studi mikroplastik 

dalam AMDK masih sangat terbatas, namun sebanyak 456 sampel AMDK dari 7 studi 

mikroplastik dalam AMDK dapat dikumpulkan.  

 

Sampel AMDK yang diproduksi dari 9 negara (China, USA, Brazil, Indonesia, India, 

Meksiko, Lebanon, Thailand, Jerman) dari 19 lokasi berbeda dengan berbagai merek diuji 

sebanyak 259 sampel (Mason et al., 2018). Sampel AMDK yang diuji di Iran sebanyak 

11 sampel (Makhdoumi et al., 2021) dan di negara bagian Amerika sebanyak 9 sampel 

(Ali, 2019). Sampel air minum dalam kemasan plastik sekali pakai yang diuji sebanyak 

86 sampel, kemasan plastik yang dapat digunakan berulang sebanyak 23 sampel, kemasan 

karton 3 sampel, dan kemasan gelas sebanyak 49 sampel (Kankanige & Babel, 2020; 

Oßmann et al., 2018; Schymanski et al., 2018). Studi yang dilakukan oleh Weisser et al. 

(2021) mengamati keberadaan mikroplastik selama proses produksi AMDK dengan 

jumlah sampel sebanyak 16 buah. 

 

3.1.1. Konsentrasi Mikroplastik dalam AMDK 

Sejauh ini hanya ada satu studi yang menguji keberadaan mikroplastik dalam AMDK dari 

berbagai negara yang dilakukan oleh Mason et al. (2018), yaitu sebanyak 259 sampel 

AMDK yang diambil dari 19 lokasi berbeda. Dalam studi ini diperoleh rata-rata 

konsentrasi mikroplastik dalam AMDK sebesar 325 partikel/L. Jumlah temuan ini serupa 

dengan hasil studi Weisser et al. (2021) dalam air minum yang sudah melalui proses 

pembotolan dan pemberian tutup. Peningkatan konsentrasi mikroplastik secara pesat pada 

AMDK dapat diamati setelah air minum melalui proses pembotolan dan pemberian tutup 
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(capping). Hal ini menunjukkan sumber kontaminasi sangat besar kemungkinan terjadi 

saat proses tersebut berlangsung. 

 

Kemasan AMDK yang terbuat dari bahan gelas mengandung mikroplastik yang lebih 

tinggi daripada AMDK dengan kemasan plastik sekali pakai. Studi oleh Schymanski et 

al. (2018) menunjukkan konsentrasi mikroplastik sebesar 50 partikel/L untuk AMDK 

kemasan gelas (n=9) dan 14 partikel/L pada kemasan AMDK plastik sekali pakai (n=11). 

Hal serupa juga disampaikan oleh Oßmann et al. (2018) yaitu sebanyak 6.292 partikel/L 

ditemukan pada kemasan gelas (n=10) dan 2.649 partikel/L pada kemasan plastik sekali 

pakai (n=10).  

 

Kelimpahan mikroplastik dalam botol gelas dapat disebabkan oleh terjadinya abrasi saat 

bagian dalam tutup botol yang berbahan lebih lunak bergesekan dengan mulut botol kaca 

yang lebih keras  (Schymanski et al., 2018). Meskipun demikian, Ali (2019) menemukan 

bahwa dari 9 sampel AMDK, satu kemasan AMDK dari kemasan gelas memperoleh 

konsentrasi yang paling rendah dari semua sampel dan kemudian menyimpulkan bahwa 

sumber air minum juga dapat memengaruhi konsentrasi mikroplastik dalam air minum. 

 

Sampel AMDK dengan merek yang sama juga dapat memiliki tingkat kontaminasi 

mikroplastik yang sangat berbeda (Mason et al., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa 

selain akibat terjadinya abrasi antara tutup botol dengan mulut botol, kemasan AMDK 

(botol dan tutup) juga dapat menjadi sumber masuknya mikroplastik dalam air minum. 

 

Kemasan AMDK yang digunakan berulang-ulang (reusable dan returnable) dapat 

mengalami stress atau tekanan yang lebih besar sehingga partikel plastik dari botol itu 

sendiri juga dapat terkikis dan masuk ke dalam air minum. Hal ini dikonfirmasi oleh 

penelitian Schymanski et al. (2018) dan Oßmann et al. (2018) yang sama-sama 

memperoleh nilai konsentrasi mikroplastik tertinggi pada sampel AMDK kemasan plastik 

yang digunakan berulang-ulang. Selain itu, Oßmann et al. (2018) juga membandingkan 

botol PET reusable yang sudah digunakan lebih lama dengan botol PET reusable yang 

masih tergolong baru. Hasilnya,  botol reusable yang lebih baru mengandung 

mikroplastik yang lebih sedikit (2689 partikel/L) dibandingkan botol reusable yang sudah 
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lebih lama (8339 partikel/L). Ini membuktikan bahwa lama penggunaan botol AMDK 

reusable juga memengaruhi konsentrasi mikroplastik yang ditemukan.  

 

Konsentrasi mikroplastik dalam tiap tahapan produksi AMDK dapat berbeda, air mentah 

yang baru diperoleh dari sumber air tanah (sumur) memiliki konsentrasi 0,097 partikel/L, 

air yang sudah diberi perlakuan penyaringan dan penghilangan ion besi mengandung 

0,049 partikel/liternya. Angka ini meningkat secara signifikan setelah air minum dikemas 

menjadi 317 partikel/L (Weisser et al., 2021). Peningkatan ini sangat mungkin terjadi 

akibat masuknya partikel mikroplastik selama pengisian air minum dan pemberian tutup 

pada kemasan AMDK. 

 

Penelitian AMDK di Iran memperoleh rata-rata konsentrasi mikroplastik sebesar 8,5 

partikel/L. Dari sebanyak 11 sampel, 2 sampel AMDK tidak mengandung mikroplastik 

sama sekali (Makhdoumi et al., 2021). Konsentrasi yang ditemukan pada pengujian 

AMDK tersebut ialah 36 partikel/L. Sedangkan pengujian AMDK di salah satu institusi 

pendidikan di negara bagian Amerika memperoleh konsentrasi yang lebih besar, yaitu 

sebesar 49 - 166 partikel/L dengan rata-rata konsentrasi 101 partikel/L (Ali, 2019). 

 

3.1.2. Ukuran Mikroplastik dalam AMDK 

Ukuran partikel mikroplastik yang terdapat dalam air minum dalam kemasan pada 

umumnya tidak melebihi ukuran 500 µm. Dengan melakukan treatment tertentu dalam 

air minum sebelum pengemasan AMDK, memungkinkan partikel mikroplastik berukuran 

besar untuk tersaring dari air minum (Pivokonsky et al., 2018). Hasil penelitiannya 

menyimpulkan bahwa semakin kecil ukuran mikroplastik, semakin tinggi tingkat 

kelimpahannya dalam air minum.  

 

Schymanski et al. (2018) menemukan mikroplastik yang berukuran 5-10 µm sebanyak 

45,25% dari sampel air minum yang diuji. Penelitian yang serupa dilakukan oleh 

Kankanige & Babel (2020) dan Oßmann et al. (2018) mendukung kesimpulan hasil 

penelitian Schymanski et al. (2018) bahwa mirkoplastik berukuran <10 µm yang paling 

banyak ditemukan pada sampel AMDK. Studi yang dilakukan oleh Oßmann et al. (2018) 
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pada AMDK plastik PET sekali pakai justru menemukan partikel plastik yang seluruhnya 

berukuran <10 µm.  

 

Ukuran mikroplastik yang berkisar antara 10-50 µm merupakan ukuran yang paling 

banyak ditemukan setelah ukuran <10 µm. Sebanyak 45,75% ukuran mikroplastik yang 

ditemukan dari 34 sampel AMDK memiliki rentang ukuran 10-50 µm (Schymanski et al., 

2018). Dibandingkan dengan studi oleh Weisser et al. (2021), ukuran mikroplastik dalam 

kategori ini lebih besar yaitu sekitar 76% dari keseluruhan sampel air minum dalam 

kemasan.  

 

Rentang ukuran yang digunakan dalam mengategorikan ukuran mikroplastik dapat 

berbeda pada tiap penelitian. Keragaman kategori penggolongan ukuran mikroplastik 

menyebabkan hasil penelitian tiap studi sulit dibandingkan (Koelmans et al., 2019). 

Penggolongan ukuran yang paling banyak digunakan ialah 1-5 µm, 5-10 µm, 10-50 µm 

(<50 µm), 50-100 µm, 100-500 (<500 µm), dan <5000 µm (<5 mm). 

 

Dalam mengategorikan ukuran yang ditemukan dalam penelitiannya, Kankanige & 

Babel, 2020 menggunakan kategori ukuran 6,5-20 µm, 20-50 µm, dan ≥50 µm, sedangkan 

studi AMDK lainnya mengategorikan ukuran mikroplastik menjadi 6-100 µm dan >100 

µm (Mason et al., 2018). Mikroplastik berukuran <100 µm yang ditemukan pada studi 

Mason et al. (2018) dan Ali (2019) mencakup sebanyak 94,8% dan 92% dari keseluruhan 

total mikroplastik yang ditemukan pada sampel.  

 

3.1.3. Bentuk Mikroplastik dalam AMDK 

Partikel mikroplastik memiliki beberapa bentuk yaitu: fragmen (fragment), serat (fiber), 

lembaran (film), bulat (sphere), dan busa (foam). Dari seluruh bentuk yang ada, bentuk 

fragmen dan serat merupakan bentuk yang paling banyak ditemukan pada sampel air. 

Fragmen pada umumnya memiliki penampakan yang tebal dengan ujung yang bengkok 

dan memiliki bentuk yang tidak beraturan (Ali, 2019). Berbeda dengan bentuk serat yang 

memiliki penampakan yang panjang, tipis, dan ramping (Shruti et al., 2020).  
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Gambar 2. Bentuk Fragmen Mikroplastik  

(Zhang et al., 2017) 

 

 

Gambar 3. Bentuk Serat Mikroplastik  

(Zhang et al., 2016) 

 

Bentuk bulat memiliki bentuk lonjong, bentuk cakram, ataupun silindris. Bentuk 

lembaran berupa lapisan yang sangat tipis, sedangkan bentuk busa berupa busa ringan 

yang berasal dari polimer polistiren (Di & Wang, 2018).  

 

 

Gambar 4. Bentuk Bulat Mikroplastik  

(Free et al., 2014) 
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Gambar 5. Bentuk Lembaran Mikroplastik  

(Zhang et al., 2017) 

 

 

Gambar 6. Bentuk Lembaran Mikroplastik  

(Zhang et al., 2017) 

 

Kelimpahan bentuk serat pada AMDK hanya dilaporkan oleh Kankanige & Babel (2020) 

yaitu sebesar 65% serat dan 35% fragmen. Berbeda dengan kelimpahan bentuk fragmen 

sebesar 51,7%, 93%, 66% dan 87% yang dilaporkan secara berurut oleh Ali (2019); 

Makhdoumi et al. (2021); Mason et al. (2018); Weisser et al. (2021). Selain karena 

jumlahnya yang banyak ditemukan, faktor kategorisasi partikel mikroplastik juga dapat 

memengaruhi jumlah penemuan bentuk fragmen pada sampel air minum. Bentuk partikel 

mikroplastik yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori serat, bulat, lembaran, 

ataupun busa akan dikategorikan menjadi fragmen (Di & Wang, 2018). 

 

3.1.4. Jenis Polimer Mikroplastik dalam AMDK 

Jenis polimer plastik yang paling banyak diproduksi dan digunakan sebagai pengemas 

pangan ialah PP (polypropylene) PE (polyethylene) yang terdiri dari HDPE (high density 

polyethylene) dan LDPE (low density polyethylene), PET (polyethylene terephthalate), 

PS (polystyrene), dan PVC (polyvinyl chloride) (PlasticsEurope, 2019; Winkler et al., 
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2019). Polimer PET dan PE merupakan jenis polimer yang paling banyak digunakan 

sebagai bahan pembuatan wadah AMDK.  

 

PEST merupakan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan polimer polyester (PE) 

dan polyethylene terephthalate (PET). Meskipun PET tergolong PE, dalam pengujian 

spektroskop Raman, terdapat basis data spektrum yang berbeda untuk pengujian kedua 

jenis polimer ini. Spektrum PET hanya dapat muncul ketika PE diberi penyinaran laser 

dengan intensitas yang lebih tinggi dan waktu yang lebih panjang (Schymanski et al., 

2018). 

 

AMDK dari botol berbahan PET dapat mengandung mikroplastik polimer polyester yang 

lebih dominan. Hal ini mengindikasikan kontaminasi mikroplastik dapat berasal dari 

plastik botol air minum itu sendiri. Polimer PET merupakan polimer yang paling banyak 

ditemukan pada kemasan AMDK plastik sekali pakai (57%) dan returnable (78%) 

(Schymanski et al., 2018). Seiras dengan penelitian pada AMDK plastik sekali pakai dan 

reusable lain, PET mencakup 78% dan 74% dari seluruh polimer yang ditemukan 

(Oßmann et al., 2018). Polimer PE mencakup sebesar 51-96% pada AMDK diikuti oleh 

PS (1-29%) pada studi Weisser et al. (2021). Kelimpahan polimer PE juga diperoleh pada 

kemasan AMDK gelas (46% dan 35%) dan kemasan karton (38%) (Oßmann et al., 2018; 

Schymanski et al., 2018). Terdapatnya polimer PE pada kemasan karton dikarenakan 

pada kemasan karton juga diberi lapis plastik PE (Schymanski et al., 2018). Meskipun 

demikian, sampel AMDK oleh Mason et al. (2018) justru menunjukkan kelimpahan 

polimer PP (54%) diikuti dengan nilon (16%), dan PS (11%). Jumlah polimer PE dan 

PES hanya mencakup 11% dan 10% dari total keseluruhan polimer yang dideteksi. PP 

merupakan polimer yang banyak digunakan sebagai bahan pembuat tutup botol (Mason 

et al., 2018). Dalam penelitiannya, Mason et al. (2018) membuka botol AMDK untuk 

menambahkan pewarnaan Nile Red dan ditutup kembali sebelum analisis mikroplastik 

dilakukan. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya kontaminasi dari tutup botol. Selain 

itu, sebanyak 4% dari polimer PP yang ditemukan juga didapati memiliki ciri khas 

pelumas industri yang digunakan untuk melapisi polimer. Kontaminasi polimer PP pada 

tutup botol juga dapat menjadi salah satu faktor masuknya polimer PP yang tidak dapat 

diabaikan (Winkler et al., 2019). 
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Tabel karakteristik mikroplastik yang ditemukan pada AMDK dari 7 studi literatur yang 

dikumpulkan dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Karakter Mikroplastik dalam AMDK 

No. Jenis Air Total 

sampel 

Ukuran Konsentrasi Bentuk polimer Jenis polimer Lokasi Referensi 

1 AMDK 259 6-100 µm (94,8%) 

>100 µm (5,2%) 

325 partikel/L Fragmen (65%) 

Lembaran (14%) 

Serat (13%) 

Busa (5%) 

Bulat (3%) 

PP (54%) 

Nilon (16%)  

PS (11%)  

PE (10%) 

PEST (6%) 

lainnya (3%) 

  

China, USA, 

Brazil, 

Indonesia, 

India, 

Meksiko, 

Lebanon, 

Thailand, 

Jerman 

(Mason et al., 

2018) 

2 AMDK  11 N/R 8,5 partikel/L Fragmen (93%) 

Serat (7%) 

PET, PS, PE, PP Iran (Makhdoumi 

et al., 2021) 

3 Air mentah 4 11-530 µm 0,097 

partikel/L 

Serat PVC, PEST Jerman (Weisser et al., 

2021) 

 Air 

deferrized 

4 11-50 µm (47%) 

50-100 µm (19%) 

100-500 µm 

(32%) 

>500 (2%) 

 

0,049 

partikel/L 

Serat PVC (35,3%) 

PEST (26,5%) 

PA (29,4%) 

PE (5,9%) 

PS (2,9%) 

Jerman (Weisser et al., 

2021) 

 Air setelah 

pembotolan 

4 11-500 µm N/R Serat N/R Jerman (Weisser et al., 

2021) 
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 AMDK 

(pembotolan 

dan capping) 

4 11-50 µm (76%) 

50-100 µm (14%) 

100-500 µm 

(10%) 

>500 µm (0%) 

317 partikel/L Serat PE (81,4%) 

PS (10,8%) 

PVC (6,1%) 

PA (1,4%) 

PEST (0,3%) 

Jerman (Weisser et al., 

2021) 

4 AMDK 

kemasan 

plastik sekali 

pakai  

11 ≥100 µm (2%) 

50-100 µm (5%) 

20-50 µm (22%) 

10-20 µm (30%) 

5-10 µm (41%) 

14 partikel/L Fragmen PET (57%) 

PE (9%) 

PES (2%) 

PA (1%) 

PP (1%) 

Jerman (Schymanski 

et al., 2018) 

 
AMDK 

kemasan 

returnable 

11 ≥100 µm (1%) 

50-100 µm (2%) 

20-50 µm (12%) 

10-20 µm (29%) 

5-10 µm (56%) 

118 partikel/L Fragmen PET (78%) 

PP (7%) 

PES (6%) 

PE (5%) 

PA (2%) 

Jerman (Schymanski 

et al., 2018) 

 
AMDK 

kemasan 

karton 

3 ≥100 µm (7%) 

50-100 µm (10%) 

20-50 µm (16%) 

10-20 µm (28%) 

5-10 µm (39%) 

11 partikel/L Fragmen PE (38%) 

PET (31%)  

PP (26%)  

PES (1%) 

PA (1%) 

Jerman (Schymanski 

et al., 2018) 
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AMDK 

kemasan 

gelas 

9 ≥100 µm (3%) 

50-100 µm (7%) 

20-50 µm (14%) 

10-20 µm (32%) 

5-10 µm (45%)  

50 partikel/L Fragmen PE (35% ) 

PET (33%) 

PA (12%)  

PP (8%)  

PES (8%) 

Jerman (Schymanski 

et al., 2018) 

 5 AMDK 

kemasan 

plastik dan 

gelas 

95 - 81 partikel/L 

26 partikel/L 

12 partikel/L 

Serat (63%) 

Fragmen (37%) 

PE, PP, PET Thailand (Kankanige & 

Babel, 2020) 

 
AMDK 

kemasan 

plastik 

65 ≥50 µm (10,5%) 

20-50 µm (21,5%) 

6,5-20 (68%) 

140 partikel/L Serat (65%) 

Fragmen (35%) 

N/R Thailand (Kankanige & 

Babel, 2020) 

  AMDK 

kemasan 

gelas 

(sparkling 

water) 

30 ≥50 µm (8%) 

20-50 µm (28%) 

6,5-20 (64%) 

52 partikel/L Serat (51%) 

Fragmen (49%) 

N/R Thailand (Kankanige & 

Babel, 2020) 

6 AMDK 

kemasan 

plastik sekali 

pakai 

10 >10 µm (0%) 

5-10 µm (1,7%) 

1,5-5 µm (44,7%) 

≤1,5 µm (53,6%) 

2.649 

partikel/L 

N/R PET (78%) 

PET+olefin 

(11%) 

PP (10%) 

Lainnya (1%) 

PE (0,7%) 

Jerman (Oßmann et 

al., 2018) 
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AMDK 

kemasan 

plastik 

reusable 

12 >10 µm (1,7%) 

5-10 µm (2,9%) 

1,5-5 µm (48,4%) 

≤1,5 µm (47%) 

4.889 

partikel/L 

N/R PET (74%) 

PP (10%) 

PET+olefin 

(7,7%) 

PE (5,4%) 

Lainnya (2,6%) 

Jerman  (Oßmann et 

al., 2018) 

  AMDK gelas 10 >10 µm (6,9%) 

5-10 µm (15,4%) 

1,5-5 µm (61,4%) 

≤1,5 µm (16,4%) 

6.292 

partikel/L 

N/R PE (46%) 

PP (23%) 

Styrene-

Butadiene-

Copolymer (14%) 

Lainnya (13%) 

PET (3,6%) 

Jerman (Oßmann et 

al., 2018) 

7 AMDK 9 <100 µm 101 partikel/L Fragmen (51,7%) 

Serat (38,1%) 

Lembaran (9,1%) 

Bulat (1,1%) 

 

N/R AS (Ali, 2019) 

N/R: tidak ada data yang tersedia 
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3.2. Mikroplastik dalam Air Keran 

Cara masyarakat suatu negara memenuhi kebutuhan air minum sangat beragam. Di 

negara tertentu, air keran juga merupakan air yang dapat dikonsumsi secara langsung. Air 

keran yang dikonsumsi dapat berupa air yang sudah diberi perlakuan maupun air mentah. 

Penelitian keberadaan mikroplastik dalam air keran berjumlah lebih banyak daripada 

AMDK. Dari 13 studi yang meneliti keberadaan mikroplastik dalam air keran, terdapat 2 

studi yang menganalisis perbedaan kandungan mikroplastik dalam air yang diberi 

perlakuan dan yang tidak diberi perlakuan (Pivokonsky et al., 2018; Weisser et al., 2021).  

 

Sumber air dalam air keran dapat berasal dari air tanah maupun dari air permukaan. 

Berkenaan dengan hal di atas, terdapat tiga studi yang menguji keberadaan mikroplastik 

dalam air keran yang berasal dari air tanah (Mintenig et al., 2019; Weber et al., 2021; 

Weisser et al., 2021) dan empat studi pada air keran yang bersumber dari air permukaan 

(Ali, 2019; Lam et al., 2020; Pivokonsky et al., 2018; Zhang et al., 2019). Sedangkan 

studi-studi lainnya tidak menjelaskan sumber air keran yang diuji (Kosuth et al., 2018; 

Mukotaka et al., 2021; Pratesi et al., 2021; Shruti et al., 2020; Tong et al., 2020).  

 

Kosuth et al. (2018) menguji mikroplastik dalam air keran dari 14 negara, yaitu: Kuba, 

Ekuador, Inggris, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Irlandia, Italia, Lebanon, Slovakia, 

Swiss, Uganda, AS dengan sampel terbanyak yaitu 159 sampel. Mukotaka et al. (2021) 

juga menguji air keran dari AS, Perancis, Finlandia, Jepang, dan Jerman sebanyak 42 

sampel. Sampel kedua terbanyak (n=110) dalam air keran yang bersumber dari air 

permukaan diuji oleh (Lam et al., 2020) di Hong Kong. Air keran di China diuji oleh 

Tong et al. (2020) dan Zhang et al. (2019), sedangkan sampel air keran dari fasilitas 

publik, instansi pendidikan di Jerman diteliti oleh Weber et al. (2021) dan Mintenig et al. 

(2019). Strand et al. (2018) menguji 17 sampel air keran yang bersumber dari 9 rumah, 3 

tempat kerja, dan 5 institusi publik/privat. Ali (2019) menguji 15 sampel dari perumahan 

di negara bagian AS dan Pratesi et al. (2021) membandingkan kandungan mikroplastik 

dalam air keran berdasarkan tingkat urbanisasi 2 daerah di Brazil. Air minum pancur di 

Meksiko diuji oleh Shruti et al. (2020) sebanyak 42 sampel. Pengujian air mentah dan air 

yang sudah diberi treatment untuk konsumsi di Republik Ceko dan Norwegia dilakukan 
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oleh Pivokonsky et al. (2018) dengan sampel sebanyak 36 buah. Weisser et al. (2021) 

menguji air yang digunakan untuk produksi AMDK sebanyak 4 sampel. 

 

Rata-rata konsentrasi mikroplastik dalam air keran yang diperoleh dari 14 negara ialah 

sebesar 5,45 partikel/L (Kosuth et al., 2018). Konsentrasi ini jauh lebih rendah bila 

dibandingkan dengan yang dilaporkan oleh Mukotaka et al. (2021) pada pengujian 

sampel air keran di 5 negara maju dengan rata-rata sebesar 39 partikel/L. Sampel air yang 

diuji oleh kedua peneliti tersebut ialah Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. Rata-

rata konsentrasi mikroplastik dalam air keran dalam studi Kosuth et al. (2018) ialah 

sebesar 9,18 partikel/L di Amerika Serikat dan 3,6 partikel/L di negara-negara Eropa, 

sedangkan Mukotaka et al. (2021) memperoleh 46 partikel/L untuk sampel dari Amerika 

Serikat dan 66 partikel/L untuk sampel di negara-negara Eropa. Perbedaan signifikan ini 

dapat disebabkan oleh metode pengujian yang berbeda. 

 

Bila dibandingkan dengan air yang bersumber dari permukaan, sampel air keran yang 

bersumber dari air tanah cenderung memiliki kadar mikroplastik yang lebih rendah atau 

bahkan tidak terdeteksi mengandung mikroplastik. Dari 24 sampel air keran, sebanyak 14 

sampel tidak mengandung mikroplastik sama sekali, konsentrasi mikroplastik tertinggi 

yang ditemukan pada sampel lainnya ialah sebesar 0,007 partikel/L diperoleh dari studi 

Mintenig et al. (2019). Bahkan pada studi di negara yang sama, Weber et al. (2021) tidak 

menemukan partikel mikroplastik melainkan hanya pigmen biru copper phthalocyanine 

yang diduga berasal dari pipa penyalur air keran tersebut. Jumlah mikroplastik yang 

sangat rendah juga dilaporkan oleh Strand et al. (2018) dengan kisaran konsentrasi 

partikel mikroplastik sebesar 0-0,8 partikel/L. Pada air yang kemudian digunakan sebagai 

bahan utama pembuatan AMDK, air keran dari tanah yang diuji mengandung 0,097 

partikel/L (Weisser et al., 2021). 

 

Shruti et al. (2020) melaporkan keberadaan mikroplastik dalam air minum pancur dengan 

kandungan mikroplastik rata-rata sebesar 18 partikel/L dengan jumlah terendah dan 

tertinggi partikel pada sampel ialah 5 dan 91 partikel/L. Mereka memperkirakan 

masuknya mikroplastik ke dalam air ialah sebagai akibat adanya abrasi materi plastik 

pada sistem distribusi air, masuknya limbah air rumah tangga, dan terjadinya kebocoran 
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air mentah sepanjang jalur air minum pancur yang banyak ditemukan di Meksiko. Dengan 

konsentrasi yang sedikit lebih rendah dari jumlah terendah pada studi sebelumnya, Lam 

et al. (2020) menemukan rata-rata jumlah partikel sebesar 2,18 partikel/L dari 110 sampel 

air keran yang mengandung mikroplastik. 

 

Konsentrasi mikroplastik tertinggi dalam air keran ditemukan oleh Pratesi et al. (2021), 

Tong et al. (2020), dan Ali (2019). Ketiga studi ini memperoleh jumlah mikroplastik di 

atas 150 partikel/L yaitu sebanyak 316, 440, dan 182 partikel/L. Mikroplastik dengan 

ukuran <100 µm merupakan ukuran yang paling dominan dari seluruh sampel air keran 

yang diuji. Partikel mikroplastik dengan ukuran <100 µm pada studi air keran di Hong 

Kong mencakup 62,5% dari keseluruhan sampel (Lam et al., 2020). Demikian pula pada 

sampel air keran berukuran <100 µm juga ditemukan oleh Tong et al. (2020) dan 

Mukotaka et al. (2021) berturut-turut sebanyak 76,21% dan 78%. Bahkan pada penelitian 

Ali (2019); Pratesi et al. (2021); dan Strand et al. (2018), ukuran mikroplastik yang 

ditemukan seluruhnya berukuran <100 µm. 

 

Partikel mikroplastik dengan ukuran yang lebih besar dari 500 µm juga ditemukan dalam 

air minum pancur di Meksiko yang mencapai 28% dari keseluruhan mikroplastik (Shruti 

et al., 2020). Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Tong et al. (2020) dan Lam et 

al. (2020) terhadap air keran di China. Keberadaan mikroplastik dalam air keran untuk 

konsumsi sangat berkaitan dengan tipe sumber air dan berbagai aktivitas di sekitar badan 

air. Kebocoran jalur distribusi air mentah menuju air minum dapat menjadi penyebab 

masuknya mikroplastik berukuran >1000 µm ke dalam air minum (Shruti et al., 2020). 

Selain itu, kondisi lingkungan dan adanya abrasi mekanis pada peralatan plastik yang 

digunakan selama distribusi dan treatment pada air juga dapat memengaruhi keberadaan 

mikroplastik secara signifikan (Lam et al., 2020; Shruti et al., 2020). 

 

Berbagai limitasi metode dan alat pengujian mengakibatkan penemuan ukuran partikel 

mikroplastik yang tidak menyeluruh. Banyak studi tidak lagi menguji mikroplastik yang 

lebih kecil dari ukuran 10 µm (Ali, 2019; Lam et al., 2020; Pratesi et al., 2021), padahal 

menurut Pivokonsky et al. (2018), kelimpahan mikroplastik justru akan lebih banyak 

pada ukuran partikel mikroplastik yang lebih kecil. Sehingga keberadaan mikroplastik 
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yang ditemukan pada penelitian dapat memiliki jumlah yang lebih rendah dari yang 

sesungguhnya.  

 

Seperti halnya pada bentuk polimer dan jenis polimer mikroplastik dalam AMDK, bentuk 

fragmen dan serat merupakan bentuk yang paling dominan, dan polimer PET merupakan 

jenis polimer yang banyak ditemukan. Bentuk serat sering dikaitkan dengan pembuangan 

limbah air seperti air bekas cucian baju ke dalam badan air (Shruti et al., 2020). Selain 

PET, jenis polimer PVC juga ditemukan pada sampel air keran yang mengindikasikan 

kemungkinan adanya kontaminasi dari pipa saluran air yang banyak terbuat dari polimer 

tersebut (Ferraz et al., 2020). Berbeda halnya dengan polimer PP yang hampir ditemukan 

pada seluruh sampel AMDK, kelimpahan polimer PP dalam air keran hanya ditemukan 

pada 3 studi oleh Strand et al. (2018); Tong et al. (2020); Weber et al. (2021). 

 

Tabel data konsentrasi, ukuran, bentuk polimer, dan jenis polimer mikroplastik dalam air 

keran dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Mikroplastik dalam Air Keran 

No. Jenis Air Total 

sampel 

Ukuran Konsentrasi Bentuk Polimer Jenis Polimer Lokasi Referensi 

Dari sumber air permukaan 

1 Air keran 110 2,7-149 µm (8,9%) 

150-499 µm (30,8%) 

500-999 µm (25,5%) 

1000-2499 µm (27,2%) 

2500-5000 µm (7,6%) 

2,18 partikel/L) Serat (97,8%) 

Lembaran 

(2,2%) 

N/R Hong Kong (Lam et al., 

2020) 

2 Air keran 15 2,5 -100 µm 182 partikel/L Serat (48,6%) 

Fragmen 

(41,8%) 

Bulat (5,7%) 

Lembaran 

(3,7%) 

N/R AS (Ali, 2019) 

3 Air keran  9 0,5-1,6 mm N/R Lembaran 

Busa 

Fragmen 

PET (47,2%) 

Rayon (20,3%) 

PE (7,4%) 

PES (5,8%) 

PVC (5%) 

China (Zhang et 

al., 2019) 

Dari sumber air tanah 

4 Air keran 

(untreated) 
4 11-530 µm 0,097 partikel/L Serat PVC, PEST Jerman (Weisser et 

al., 2021) 
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 Air keran 

(treated) 
4 11-50 µm (47%) 

50-100 µm (19%) 

100-500 µm (32%) 

>500 (2%) 

0,049 partikel/L Serat PVC (35,3%) 

PEST (26,5%) 

PA (29,4%) 

PE (5,9%) 

PS (2,9%) 

Jerman (Weisser et 

al., 2021) 

5 Air tanah  24 50-150 µm (100%) 0-0,007 

partikel/L 

Fragmen dan 

Serat 

PEST (62%) 

PVC (14%) 

PA & epoxy 

resin (9%) 

PE (6%) 

 

Jerman (Mintenig et 

al., 2019) 

Sumber air tanah/permukaan 

6 Air keran 42 19-50 µm (41,25%) 

50-100 µm (36,75%) 

>100 µm (22%) 

39 partikel/L Fragmen 

(90,4%) 

Serat (9%) 

Bulat (0,6%) 

PS (28,3%) 

SEBS (15%) 

PES (13,2%) 

PVC (5,3%) 

lainnya (38,2%) 

Jepang, AS, 

Perancis, 

Finlandia, 

Jerman 

(Mukotaka 

et al., 2021) 

7 Air keran 32 6-50 µm 316 partikel/L  N/R N/R Brazil (Pratesi et 

al., 2021) 

8 Air keran 

(air minum 

pancur) 

42 <0,5 mm (50%) 

0,5-1 mm (25%) 

3-5 mm (3%) 

18 partikel/L Serat 

Fragmen 

PTT, epoxy resin Meksiko (Shruti et 

al., 2020) 
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9 Air keran 38 <50 µm (61,55%) 

50-100 µm (14,66%) 

100-300 µm (14,66%) 

300-500 µm (3,61%) 

500-5000 µm (5,52%) 

440 partikel/L Fragmen 

(59,8%) 

Bulat (21,75%) 

Serat (18,4%) 

PE (26,7%) 

PP (24,4%) 

PE+PP (22%) 

PPS (7,3%) 

PS (6,5%) 

PET (3,3%) 

lainnya (9,8%) 

China (Tong et al., 

2020) 

N/R: tidak ada data yang tersedia 
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3.3. Mikroplastik dalam Sumber Air Tawar 

Air minum yang bersumber dari air tawar terdiri dari air tanah, air hujan ataupun air 

permukaan (sungai, danau, waduk, dan sebagainya) (Eerkes-Medrano et al., 2019). 

Sumber air tawar yang langsung digunakan untuk konsumsi ataupun terlebih dahulu 

diberikan treatment dapat mengandung mikroplastik. Mikroplastik dalam sumber air 

tawar dapat bersumber dari sampah plastik, limbah air yang tidak diregulasi dengan baik 

ataupun dari aktivitas tertentu di sepanjang badan air (WHO, 2019). 

 

Terdapat 3 studi dengan 105 sampel yang meneliti keberadaan mikroplastik dalam 

sumber air tawar yang digunakan sebagai sumber air minum (Ferraz et al., 2020; Su et 

al., 2016; Vermaire et al., 2017). Ferraz et al. (2020) menguji konsentrasi air Sungai Sinos 

yang dikonsumsi di Brazil dengan membandingkan keberadaan mikroplastik dalam air 

yang diambil langsung dan yang sudah diberi treatment. Jumlah partikel mikroplastik 

yang diperoleh dari air yang sudah diberi perlakuan rata-rata sebanyak 105 partikel//L 

dan sebanyak 330,2 partikel/L untuk air mentah yang langsung diambil dari Sungai Sinos. 

Polimer mikroplastik yang dapat ditemukan ialah PE (HDPE dan LDPE), PS, EPS, PET, 

dan PES. Selain itu, Ferraz et al. (2020) juga mengamati sumber limpahnya mikroplastik 

dalam sampel air dengan mengambil sampel air sungai dari hulu dan hilir. Alih-alih 

dipengaruhi oleh gradien urbanisasi, konsentrasi mikroplastik lebih dipengaruhi oleh 

kegiatan pembuangan limbah ke badan sungai yang kemudian terakumulasi pada hilir 

sungai. Kelimpahan mikroplastik berbentuk serat yang mencakup 80,2% dari keseluruhan 

bentuk mikroplastik dikaitkan dengan pembuangan limbah air rumah tangga seperti air 

buangan mesin pencuci baju yang dibuang secara langsung ke badan air. Penemuan ini 

sesuai dengan pernyataan Shruti et al. (2020) bahwa dominasi bentuk serat berkaitan 

dengan adanya kontaminasi air limbah hasil aktivitas manusia seperti cucian baju. 

 

Selain itu, studi yang dilakukan oleh Vermaire et al. (2017) untuk menguji kelimpahan 

mikroplastik dari sungai Ottawa di Kanada, menemukan bahwa sungai di bagian 

hilir/akhir mengandung konsentrasi mikroplastik yang lebih tinggi dari air pada bagian 

hulu sungai. Hal ini dikaitkan dengan kegiatan pembuangan dan pengelolaan limbah air. 

Rata-rata konsentrasi mikroplastik dalam air sungai ini adalah sebesar 0,00135 partikel/L 

(1,35 partikel/m3) dengan ukuran <60 µm (Vermaire et al., 2017). Bentuk polimer yang 
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paling dominan ialah bentuk serat yang mencapai 73% dari keseluruhan bentuk 

mikroplastik yang ditemukan. 

 

Su et al. (2016) dalam studinya terhadap air di Danau Taihu, China memperoleh rata-rata 

konsentrasi mikroplastik sebesar 3,4 sampai 25,8 partikel/L dengan ukuran berkisar 

antara 100 sampai dengan 1000 µm. Ukuran, bentuk, jenis polimer, dan konsentrasi 

mikroplastik yang ditemukan dalam air tawar dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

3.3.1. Air Baku (Untreated Water) dan Air Yang Sudah Diolah (Treated) 

Air yang langsung diperoleh dari sumber air, seperti air tanah dan air permukaan disebut 

sebagai air baku (untreated water). Sebelum digunakan sebagai air minum, air baku ini 

dapat diberikan perlakuan (treatment) yang bertujuan untuk memperoleh air minum yang 

lebih bersih dan murni (treated water). Water Treatment Plant (WTP) merupakan tempat 

di mana pemurnian dengan berbagai perlakuan dilakukan sebelum air disalurkan. 

Karakteristik air yang diperoleh pada air sebelum dan sesudah diberi perlakuan 

(treatment) diteliti oleh Pivokonsky et al. (2018) dan Weisser et al. (2021).  

 

Air yang sudah diolah memiliki konsentrasi mikroplastik yang lebih rendah dan ukuran 

yang lebih kecil karena ukuran mikroplastik yang lebih besar umumnya akan tersaring 

selama proses treatment. Dibandingkan dengan air mentah sebelum diolah, Weisser et al. 

(2021) tidak menemukan ukuran partikel lebih dari 500 µm. Konsentrasi mikroplastik 

ditemukan menurun dari 0,097 partikel/L menjadi 0,049 partikel/L. Selain ukuran dan 

konsentrasi mikroplastik, keragaman jenis polimer dalam sampel air juga menurun. 

Treatment yang diberikan  dapat berupa koagulasi atau flokulasi, sedimentasi, filtrasi 

menggunakan pasir, maupun filtrasi dengan karbon aktif (Pivokonsky et al., 2018). Selain 

itu, treatment juga dapat diterapkan untuk menghilangkan aroma tertentu dalam air 

seperti aroma logam (Weisser et al., 2021). 

 

Air yang belum melalui perlakuan cenderung memiliki partikel mikroplastik yang lebih 

banyak dan masih ditemukan partikel dengan ukuran yang lebih besar. Studi oleh 

Pivokonsky et al. (2018) pada 3 WTP di Republik Ceko menemukan rata-rata konsentrasi 

mikroplastik dalam air mentah yang diperoleh selama 3 hari (n=9) ialah 1473; 1812; dan 
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3605 partikel/L. Ukuran mikroplastik yang lebih besar dari 100 µm terdapat sebanyak 

<2% dari seluruh sampel air, sedangkan ukuran partikel mikroplastik yang paling 

melimpah ialah ukuran 1-5 µm sebanyak 53,4% dengan bentuk fragmen yang paling 

dominan, diikuti oleh bentuk serat dan bulat. Kelimpahan polimer PET dan PP juga 

ditemukan pada seluruh sampel air WTP.. Selain itu, pada air yang sudah diberi 

perlakuan, kelimpahan polimer PAM ditemukan pada ketiga sampel air dari WTP. 

Peningkatan yang signifikan ini disebabkan karena penggunaan koagulan yang 

mengandung poliakrilamida (PAM) saat perlakuan diberikan (Pivokonsky et al., 2018). 

 

Demikian juga selama proses produksi AMDK, air mentah akan diperoleh dari sumber 

air tawar sebelum diberikan treatment tertentu sesuai dengan kondisi air yang diperoleh 

(Weisser et al., 2021). Pada air mentah yang langsung diperoleh dari sumber air, Weisser 

et al. (2021) menemukan konsentrasi mikroplastik sebesar 0,097 partikel/L (97 

partikel/m3) dengan rentang ukuran 11-530 µm. Dari 4 sampel air yang diuji, polimer 

PVC dan PEST ditemukan berbentuk serat. Kelimpahan bentuk serat sangat berkaitan 

dengan penanganan limbah air yang buruk di sekitar tempat pengolahan air (Ferraz et al., 

2020). 
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Tabel 4 .Mikroplastik dalam Sumber Air Minum dari Air Permukaan  

No. Jenis Air 
Total 

sampel 
Ukuran Konsentrasi Bentuk Polimer Jenis Polimer Lokasi Referensi 

1 Air sungai 32 N/R 105 partikel/L Serat (80,2%) 

Bulat (19,1%) 

Lembaran (0,7%) 

HDPE, LDPE, PS, EPS, 

PET, PES 

Brazil (Ferraz et al., 

2020) 

2 Air sungai 62 < 60 µm 0,00135 

partikel/L 

Serat (73%) 

Fragmen 

N/R Kanada (Vermaire et 

al., 2017) 

3 Air danau 11 100 - 1000 µm 3,4 - 25,8 

partikel/L 

Serat 

Fragmen 

Lembaran 

CP, PES, PA, PET, PP China (Su et al., 

2016) 

4 Air sungai / 

waduk 

(untreated) 

9 1-5 µm (40-60%) 

5-10 µm (30-40%) 

10-50 µm (6-10%) 

50-100 µm (<6%) 

>100 µm (<2%) 

1.473 

1.812 

3.605 

partikel/L 

N/R PET (46,5%) 

PP (20,3%) 

PAM (15,8%) 

PE (11,77%) 

lainnya (5,5%) 

Republik 

Ceko 
(Pivokonsky 

et al., 2018) 

 Air sungai / 

waduk 

(treated) 

9 1-5 µm (25-60%) 

5-10 µm (30-50%) 

10-50 µm (5-20%) 

50-100 µm (0%) 

>100 µm (0%) 

443 

338 

628 

partikel/L 
 

Serat (63,16%) 

Fragmen (25,4%) 

Bulat (11,4%) 

PET, PP, PE, PS, PVC, 

PBA, PMMA, PTT 

Republik 

Ceko 

(Pivokonsky 

et al., 2018) 
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5 Air tanah  9 N/R N/R Serat PE, PET, PP, PS, copper 

phyhalocyanine 
Jerman (Weber et al., 

2021) 

N/R: tidak ada data yang tersedia 


