
 

 

34 

 

4. SUMBER MIKROPLASTIK 

 

4.1. Sumber Air 

Masuknya mikroplastik dari lingkungan ke dalam air minum dapat berasal dari berbagai 

sumber. Mikroplastik dapat berasal dari air itu sendiri bahkan setelah pengaplikasian 

berbagai treatment air. Masuknya kontaminasi mikroplastik dalam air keran dapat 

bersumber dari pipa air, pembuangan limbah yang tidak diolah, atau karena adanya 

kebocoran pada pipa air yang menyebabkan masuknya air mentah ke dalam air keran 

(Ferraz et al., 2020; Shruti et al., 2020). Hal ini dapat dilihat dari ditemukannya 

konsentrasi mikroplastik yang lebih tinggi di bagian sungai yang menampung hasil 

buangan limbah air cucian baju (Ferraz et al., 2020).  

 

Air keran yang dikonsumsi secara langsung seperti air minum pancur juga dilaporkan 

mengandung setidaknya 18 partikel mikroplastik per liternya (Shruti et al., 2020). 

Sepanjang jalur distribusi air, pipa berbahan plastik banyak digunakan untuk mengaliri 

air. Pipa air yang terbuat dari bahan plastik PVC dapat terabrasi dan melepaskan partikel 

mikroplastik ke dalam air, sehingga meningkatkan jumlah polimer mikroplastik ke dalam 

air (Ferraz et al., 2020; Kutralam-Muniasamy et al., 2020).  

 

Sebelum dikonsumsi, air minum biasanya diberi perlakuan berupa penyaringan ataupun 

metode pemurnian air terlebih dahulu. Namun, Pivokonsky et al. (2018) menyimpulkan 

keefektifan proses pengaplikasian berbagai metode penyaringan air dalam 

menghilangkan partikel mikroplastik hanya sekitar 78%, sehingga air minum yang 

diperoleh dari sumber air tawar juga masih dapat mengandung mikroplastik bahkan 

setelah air diberikan treatment.  

 

4.2. Proses Produksi  

Langkah utama proses produksi AMDK ialah pemompaan air dari sumber air yang 

digunakan dan dapat diikuti dengan pemberian berbagai perlakuan bergantung pada 

kondisi air yang diperoleh, seperti pemberian perlakuan aerasi untuk mengubah ion besi 

yang mengakibatkan aroma logam yang tidak diinginkan pada air (Weisser et al., 2021).  

Air tanah maupun air permukaan yang digunakan sebagai sumber air dalam produksi 
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AMDK (Weisser et al., 2021) walaupun sudah diberi perlakuan masih dapat mengandung 

mikroplastik (Pivokonsky et al., 2018) yang kemudian dapat masuk ke dalam proses 

produksi AMDK selanjutnya (Weisser et al., 2021). Weisser et al. (2021) menemukan 

peningkatan konsentrasi mikroplastik yang signifikan selama proses pembotolan AMDK 

di mana konsentrasi mikroplastik yang sudah diberi perlakuan pemurnian mengandung 

0,049 partikel/L akan meningkat menjadi 317 partikel/L setelah proses pembotolan dan 

pemberian tutup dilakukan. Kemasan botol kosong sebelum digunakan dalam produksi 

AMDK akan terlebih dahulu dicuci menggunakan larutan kaustik (pembersih) yang dapat 

mengandung mikroplastik (Weisser et al., 2021). Namun Weisser et al. (2021) 

menemukan bahwa partikel mikroplastik yang dapat berada pada botol kosong ini akan 

terbuang saat proses penyiraman dengan air bersih (fresh water jetting). 

 

Weisser et al. (2021) secara khusus menekankan bahwa proses pemberian tutup 

merupakan sumber utama masuknya partikel plastik. Tutup plastik ini dapat mengalami 

abrasi selama proses pemberian tutup dan selama proses penyortiran tutup. Weisser et al. 

(2021) juga menambahkan bahwa tutup yang disimpan dalam tempat terbuka dapat 

terkontaminasi partikel mikroplastik di udara. Selain bersumber dari tutup, selama 

pemasukan air minum ke dalam botol (filling), tekanan hidrodinamik (shear) pada botol 

plastik juga dapat mengabrasi kemasan AMDK berbahan plastik dan melepaskan 

mikroplastik ke dalam air minum (Kankanige & Babel, 2020; Makhdoumi et al., 2021). 

 

4.3. Pengemas 

Polimer plastik PE dan PET merupakan polimer yang paling banyak digunakan sebagai 

bahan utama pengemas AMDK (Makhdoumi et al., 2021) dan merupakan jenis polimer 

plastik yang paling banyak diproduksi (PlasticsEurope, 2019). Hal ini selaras dengan 

ditemukannya kelimpahan PE yang mencakup 51-96% dari keseluruhan partikel 

mikroplastik yang ditemukan oleh Weisser et al., 2021. Kelimpahan polimer PE dan PET 

juga dilaporkan oleh penelitian AMDK di Thailand, Jerman, dan Iran (Kankanige & 

Babel, 2020; Makhdoumi et al., 2021; Oßmann et al., 2018; Schymanski et al., 2018). 

Oleh karena itu, masuknya partikel mikroplastik dari kemasan AMDK merupakan hal 

yang tidak bisa diabaikan. 
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Selain botol AMDK plastik sekali pakai, AMDK juga dapat dikemas dalam kemasan 

gelas dan plastik reusable. Perbedaan jenis kemasan dapat berpengaruh pada jumlah 

mikroplastik yang ditemukan di dalam air minum. Kemasan plastik reusable dan gelas 

mengandung konsentrasi mikroplastik yang lebih tinggi daripada kemasan plastik sekali 

pakai. Pada kemasan AMDK gelas, mikroplastik tidak masuk melalui badan kemasan 

melainkan melalui tutup berbahan plastik yang digunakan. Oßmann et al. (2018) dan 

Schymanski et al. (2018) sama-sama melaporkan jumlah partikel mikroplastik dalam 

AMDK kemasan gelas yang lebih tinggi dibandingkan dengan AMDK plastik sekali 

pakai. Jumlah partikel dalam studi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. PP dan PE 

merupakan polimer plastik yang banyak digunakan sebagai bahan utama pembuatan tutup 

botol minum (Mason et al., 2018). Beberapa materi plastik dapat memiliki kekerasan 

yang lebih rendah dibandingkan plastik lainnya seperti pada HDPE yang bersifat lebih 

lunak dibandingkan PE (Winkler et al., 2019). Materi gelas yang keras dapat menjadi 

penyebab terjadinya abrasi plastik tutup botol yang lebih lunak dengan mulut botol yang 

keras.  

 

Pada kemasan yang digunakan berulang-ulang, penggunaan berulang-ulang 

menyebabkan stress pada materi plastik sehingga plastik terabrasi dan melepaskan 

partikel plastik ke dalam air minum (Schymanski et al., 2018). Perbandingan kandungan 

mikroplastik dalam kemasan plastik sekali pakai dan plastik reusable ialah 2.659 

partikel/L dan 4.889 partikel/L (Oßmann et al., 2018). Jumlah partikel mikroplastik ini 

akan meningkat lagi seiring usia penggunaan botol reusable. Air minum pada botol 

reusable yang masih baru akan memiliki jumlah partikel yang lebih sedikit dibandingkan 

dengan botol reusable yang sudah lebih lama karena semakin lama atau sering 

penggunaan botol reusable¸ partikel plastik yang masuk ke dalam air minum juga akan 

semakin banyak (Oßmann et al., 2018). 

 

Sedangkan pada kemasan karton, minuman juga dapat mengandung partikel mikroplastik 

dari pengemas produk minuman. Karena pada umumnya, kemasan karton bukan 

merupakan kemasan primer melainkan selalu dilapisi polimer plastik PE atau poliolefin. 

Selain dari lapisan plastik ini, tutup kemasan juga dapat diberi pelumas yang berpotensi 

mengandung partikel plastik (Schymanski et al., 2018). 
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4.4. Distribusi dan Konsumsi 

Stress pada kemasan AMDK selama proses transportasi ataupun penyimpanan dapat 

menyebabkan pelepasan partikel mikroplastik ke dalam AMDK (Kankanige & Babel, 

2020). Setelah AMDK sampai pada konsumen, berbagai perlakuan sederhana konsumen 

pada botol AMDK dapat berkontribusi pada terlepasnya partikel mikroplastik. Pemberian 

stress mekanis saat membuka dan menutup tutup botol berkali-kali dapat mengabrasi 

mulut dan tutup botol. Winkler et al. (2019) menguji pengaruh frekuensi 

pembukaan/penutupan tutup botol pada tingkat abrasi plastik bagian dalam tutup botol 

dengan mulut botol. Hasilnya, semakin tinggi jumlah pembukaan/penutupan tutup botol, 

tingkat abrasi juga lebih besar. Hal ini dapat mengakibatkan masuknya sejumlah partikel 

mikroplastik ke dalam air minum. Abrasi pada bagian dalam tutup dan mulut botol ini 

akan menyebabkan mikroplastik tidak hanya masuk ke dalam air minum tetapi juga 

tertinggal pada mulut botol, sehingga partikel mikroplastik ini juga ikut tertelan saat 

kontak langsung dengan leher botol ketika mengonsumsi AMDK. 

 

Kelimpahan mikroplastik polimer PP pada studi AMDK global oleh Mason et al., 2018 

sangat mungkin berasal dari tutup botol berbahan PP yang terjadi selama perlakuan 

pendahuluan penelitian yang membuka dan menutup botol kembali setelah ditambahkan 

pewarnaan. Botol AMDK yang dikocok, diremas, atau yang tutupnya dibuka tutup 

berulang-ulang kali dapat meningkatkan stress pada kemasan AMDK (Kankanige & 

Babel, 2020; Winkler et al., 2019).  

 

Skema masuknya partikel mikroplastik dalam AMDK dari proses produksi hingga saat 

dikonsumsi manusia dapat dilihat pada Gambar 2.  
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i) Sumber air tawar 

vi) Konsumsi 

iv) Penyimpanan dan distribusi 

iii) Filling dan capping 

ii) Treatment air minum 

v) Stress mekanis 

vii) Mikroplastik masuk ke tubuh 
 

 

Gambar 7 Jalan Masuknya Mikroplastik dari AMDK Sampai ke Tubuh Manusia 

 

 

  


