
i 

 

 

 

 

LAPORAN KERJA PRAKTEK– SB141501 

 

 
TUGAS AKHIR – SB184830 

 

KARAKTERISTIK MIKROPLASTIK PADA 

SALURAN GASTROINTESTINAL IKAN 

PELAGIS DAN DEMERSAL DI PERAIRAN 

LAUT TUBAN, JAWA TIMUR 

 

FAUZIYAH 

01311640000035 

 

Dosen Pembimbing: 

Aunurohim, S.Si., DEA. 

Dr. Dewi Hidayati, S.Si., M.Si 

 

DEPARTEMEN BIOLOGI 

FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA 

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 

SURABAYA 2020 

 



ii 

 

 

 

  



iii 

 

 

 

 

PROPOSAL TUGAS AKHIR – SB184830 

 

KARAKTERISTIK MIKROPLASTIK PADA 

SALURAN GASTROINTESTINAL IKAN 

PELAGIS DAN DEMERSAL DI PERAIRAN 

LAUT TUBAN, JAWA TIMUR 

 

FAUZIYAH 

01311640000035 

 

Dosen Pembimbing: 

Aunurohim, S.Si., DEA. 

Dr. Dewi Hidayati, S.Si., M.Si 

 

 

DEPARTEMEN BIOLOGI 

FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA 

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 

SURABAYA 2020 

  



iv 

 

  



v 

 

 

 

 

 
 

 

FINAL PROJECT PROPOSAL– SB184830 

 

MICROPLASTIC CHARACTERISTIC 

FOUND IN GASTROINTESTINAL TRACT 

OF PELAGIC AND DEMERSAL FISHES IN 

TUBAN, EAST JAVA 

 

FAUZIYAH 

01311640000035 

 

Advisor Lecturer: 

Aunurohim, S.Si., DEA. 

Dr. Dewi Hidayati, S.Si., M.Si 

 

 

BIOLOGY DEPARTMENT 

FACULTY OF SCIENCE AND DATA ANALYTICS 

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 

SURABAYA 2020 

  



vi 

 

  



vii 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

KARAKTERISTIK MIKROPLASTIK PADA SALURAN 

GASTROINTESTINAL IKAN PELAGIS DAN DEMERSAL 

DI PERAIRAN LAUT TUBAN,  

JAWA TIMUR 

 

TUGAS AKHIR 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  

Memperoleh Gelar Sarjana Sains 

Pada 

Departemen Biologi 

Fakultas Sains dan Analitika Data 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

 

Oleh : 

 

FAUZIYAH 

NRP. 01311640000035 

 

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir: 

 

Aunurohim, S.Si., DEA.  ..... ..... ….....(Pembimbing 1) 

  

Dr. Dewi Hidayati, S.Si., M.Si ..... ..... ….....(Pembimbing 2) 

 

Surabaya, 30 Juli 2020 

Mengetahui 

Kepala Departemen Biologi 

 

 

 

Dr. Dewi Hidayati, S.Si., M.Si 

NIP. 19691121 199802 2 001 



viii 

 

  



ix 

 

KARAKTERISTIK MIKROPLASTIK PADA SALURAN 

GASTROINTESTINAL IKAN PELAGIS DAN DEMERSAL DI 

PERAIRAN LAUT TUBAN, JAWA TIMUR 

 

Nama  : Fauziyah 

NRP  : 01311640000035 

Departemen : Biologi 

DosenPembimbing : Aunurohim, S.Si., DEA. 

  Dr. Dewi Hidayati, S.Si., M.Si 

   

Abstrak 

Mikroplastik merupakan jenis sampah plastik yang berukuran 

lebih kecil dari 5 mm. Kisaran ukuran partikel mikroplastik 

tersebut dapat menyebabkan ikan menelan mikroplastik baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu wilayah 

pesisir Indonesia yang tercemar oleh sampah plastik yaitu 

perairan Laut Tuban. Adanya sampah mikroplastik memberikan 

dampak bagi biota laut khususnya ikan yang menelan 

mikroplastik akan terjadi translokasi melintasi saluran 

pencernaan dan memasuki berbagai organ pada ikan. Analisis 

mikroplastik pada saluran gastrointestinal ikan pelagis dan 

demersal di perairan Laut Tuban dilakukan secara visual dan 

pengujian jenis polimer menggunakan FT-IR.  

Hasil penelitian menunjukkan jumlah partikel mikroplastik 

yang teridentifikasi pada saluran gastrointestinal ikan pelagis 

lebih banyak daripada ikan demersal serta bentuk dominan 

adalah fiber (62%) dengan warna hitam dan ukuran dominan 

berkisar antara 100-500 µm (72%). Berdasarkan Uji FTIR, tipe 

polimer yang ditemukan adalah polyethylen dan polyamide.  

 

 

 

Kata kunci : Ikan Demersal, Ikan Pelagis, Mikroplastik, Saluran 

Gastrointestinal 

  



x 

 

  



xi 

 

MICROPLASTIC CHARACTERISTIC FOUND IN 

GASTROINTESTINAL TRACT OF PELAGIC AND 

DEMERSAL FISHES IN TUBAN, EAST JAVA 

Name : Fauziyah 

NRP  : 01311640000035 

Departement : Biology 

Thesis Advisor : Aunurohim, S.Si., DEA. 

  Dr. Dewi Hidayati, S.Si., M.Si 

    

 
 

Abstract 

Microplastic is a type of marine debris that is smaller than 5 

mm. The range of microplastic particle size can cause fish to 

swallow microplastic directly and indirectly. One of Indonesia's 

coastal areas that is polluted by marine debris is the Tuban Sea 

waters. The presence of microplastic can impact on marine biota, 

especially fish that ingest microplastics, translocation will occur 

across the digestive tract and transferred various organs in fish. 

Microplastic analysis of the pelagic and demersal gastrointestinal 

tracts in Tuban Sea waters was carried out visually and the type 

of polymer testing was carried out using FT-IR. 

The results showed that the number of microplastic particles 

identified in the digestive tract of pelagic fish was more than 

demersal fish and the dominant form was fiber (62%) with black 

color and dominant size ranging from 100-500 μm (72%). Based 

on the FTIR test, the types of polymers found were polyethylene 

and polyamide. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kota pesisir di Jawa 

Timur yang mempunyai panjang pantai  65 km. Kawasan pesisir 

dan laut di Kabupaten Tuban merupakan pusat perekonomian 

yang sering dimanfaatkan untuk transportasi laut, pelestarian 

alam, budidaya laut, pariwisata dan pemukiman nelayan. Adanya 

perkembangan industri yang pesat dan kegiatan pertambangan 

yang ekstraktif serta meningkatnya urbanisasi terutama pada 

daerah pesisir tanpa menggunakan fasilitas penanganan limbah, 

menambah dampak buruk terhadap lingkungan terutama pesisir 

dan lautan, sehingga pencemaran yang terjadi menyebabkan 

penurunan kualitas lingkungan pesisir dan laut (Siahainenia, 

2001; Damaianto dan Masduqi, 2014). 

Sampah-sampah di laut merupakan salah satu sumber 

pencemaran laut dan sebagai penyebab global berbagai dampak 

ekologis. Haward (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan 

bahwa sebanyak 4,8-12,7 juta ton plastik teridentifikasi berada di 

lautan. Plastik menjadi ancaman bagi ekosistem karena 

kelimpahannya di lingkungan darat, perairan, dan laut. Produksi 

plastik secara global telah meningkat pesat sejak diproduksi 

secara massal dimulai pada tahun 1950-an dan saat ini melebihi 

288 juta ton per tahun. Diperkirakan 10% dari plastik berakhir di 

laut (Free et al., 2014). Empat kelas ukuran plastik yang 

teridentifikasi adalah nano-, mikro-, meso-, dan makroplastik 

yang berasal dari kegiatan memancing dan sampah plastik 

antropogenik lainnya (Hiwari et al., 2019). 

Mikroplastik merupakan jenis sampah plastik yang 

berukuran lebih kecil dari 5 mm dan dikelompokkan menjadi 2 

jenis, yaitu mikroplastik primer dan sekunder (Hiwari et al., 

2019). Mikroplastik primer berupa polyethylene, polypropylene, 

dan polystyrene yang ditemukan dalam produk-produk pembersih 

dan kosmetik seperti scrubber, serta pelet yang diproduksi untuk 

digunakan sebagai bahan baku produksi plastik. Sedangkan 
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mikroplastik sekunder berupa serat atau fragmen yang dihasilkan 

dari pemecahan barang-barang plastik yang lebih besar. 

Mikroplastik dari sumber sekunder ini yang sering dikaitkan 

dengan daerah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi. Selain 

itu, menurut Hidalgo-Ruz et al. (2012) menyebutkan bahwa 

sumber sekunder merupakan sumber paling utama yang 

menyebabkan keberadaan mikroplastik di lingkungan laut.  

Kisaran ukuran partikel mikroplastik menyebabkan ikan 

dapat menelan mikroplastik baik secara langsung maupun tidak 

langsung yaitu dengan memakan zooplankton yang telah menelan 

mikroplastik sebelumnya (Cole et al., 2013; Guven et al., 2017). 

Pada ikan, setelah tertelan mikroplastik akan terjadi translokasi 

melintasi saluran pencernaan dan insang lalu memasuki sistem 

peredaran darah (Wright dan Kelly, 2017; Rao, 2019). Melalui 

sirkulasi darah, mikroplastik akan memasuki berbagai organ pada 

ikan (Rao, 2019). Apabila partikel plastik terakumulasi dalam 

jumlah yang besar dalam tubuh ikan, maka mikroplastik itu bisa 

menyumbat saluran pencernaan ikan (Browne et al., 2013). 

Menurut penelitian Lusher et al. (2014) disebutkan bahwa 

dari 504 ikan demersal dan ikan pelagis yang diteliti, sebanyak 

36,5% ditemukan mikroplastik dalam saluran pencernaannya. 

Ikan demersal merupakan jenis-jenis ikan yang hidupnya berada 

di dasar atau dekat dasar perairan (Ernawati, 2007). Sedangkan, 

ikan pelagis merupakan ikan yang hidupnya berada di sekitaran 

permukaan air (Fréon et al., 2005 dalam Nelwan et al., 2015). 

Beberapa jenis ikan demersal seperti, ikan kerapu (Epinephelus 

areolatus) dan ikan kurisi (Nemipterus japonicus). Serta jenis 

ikan pelagis seperti ikan selar (Alepes vari) dan ikan cipa-cipa 

(Atropus atropos) yang memiliki nilai ekonomis tinggi, 

khususnya di Tempat pelelangan ikan (TPI) Tuban (Wulan, 

2013). Oleh karena itu, menurut beberapa penelitian sebelumnya 

terdapat kemungkinan bahwa mikroplastik tersebut dapat 

dikonsumsi secara tidak sengaja oleh berbagai jenis ikan di 

Indonesia. Selain itu, konsumsi mikroplastik yang terdapat pada 

saluran gastrointestinal ikan pelagis dan demersal memiliki 
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perbedaan dalam jumlah akumulasinya (Lusher et al., 2013). 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 

karakteristik mikroplastik pada beberapa jenis ikan pelagis dan 

demersal bernilai ekonomis penting yang diperoleh dari perairan 

laut Tuban, Jawa Timur. 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Rumusan Permasalahan pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah saluran gastrointestinal ikan pelagis (ikan selar 

(Alepes vari), ikan cipa-cipa (Atropus atropos)) dan ikan 

demersal (ikan kerapu (Epinephelus areolatus), ikan 

kurisi (Nemipterus japonicus)) yang diperoleh dari 

perairan Laut Tuban, Jawa Timur mengakumulasi 

mikroplastik?  

2. Bagaimana ciri fisik dan kimia mikroplastik yang 

ditemukan pada saluran gastrointestinal ikan pelagis dan 

ikan demersal di perairan Laut Tuban, Jawa Timur 

tersebut? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Ikan pelagis yang digunakan adalah ikan selar (Alepes 

vari), dan ikan cipa-cipa (Atropus atropos), sedangkan 

ikan demersal meliputi, ikan kerapu (Epinephelus 

areolatus), dan ikan kurisi (Nemipterus japonicus). 

2. Keempat spesies ikan demersal dan pelagis tersebut 

diambil di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tuban yang 

diperoleh dari perairan Laut Tuban, Jawa Timur. 

3. Ikan demersal dan pelagis yang digunakan merupakan 

fase juvenile dengan ukuran yang berbeda-beda tiap 

spesiesnya dan homogen antar individu. 

4. Pengamatan mikroplastik dilakukan pada organ saluran 

gastrointestinal ikan. 

5. Analisis kandungan mikroplastik secara fisik meliputi 

ukuran, jenis, dan warna. Sedangkan secara kimia 

menggunakan analisis FT-IR (Fourier Transfrom Infra 

Red). 
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1.4 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik 

mikroplastik pada saluran gastrointestinal ikan pelagis (Alepes 

vari dan Atropus atropos) serta ikan demersal (Epinephelus 

areolatus dan Nemipterus japonicus) di perairan laut Tuban, Jawa 

Timur. 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi 

bagi masyarakat mengenai keberadaan mikroplastik pada ikan 

pelagis (Alepes vari dan Atropus atropos) serta ikan demersal 

(Epinephelus areolatus dan Nemipterus japonicus) di perairan 

laut Tuban, Jawa Timur yang memiliki nilai ekonomis tinggi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Perairan Laut Tuban 

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kota pesisir di Jawa 

Timur yang mempunyai panjang pantai  65 km. Kawasan pantai 

Kabupaten Tuban merupakan pusat perekonomian yang sering 

dimanfaatkan untuk transportasi laut, pelestarian alam, budidaya 

laut, pariwisata dan pemukiman nelayan sebagai contohnya 

wisata laut pantai boom, pantai sowan, pantai panyuran dan 

pantai sukolilo, sehingga daerah pesisir Kabupaten Tuban 

memiliki potensi kerusakan lingkungan yang tinggi. Adanya 

perkembangan industri yang pesat dan kegiatan pertambangan 

yang ekstraktif serta meningkatnya urbanisasi terutama pada 

daerah pesisir tanpa menggunakan fasilitas penanganan limbah 

menambah dampak buruk terhadap lingkungan terutama pesisir 

dan lautan, sehingga pencemaran yang terjadi menyebabkan 

penurunan kualitas lingkungan pesisir dan laut. Laut juga 

merupakan tempat pembuangan langsung sampah atau limbah 

dari berbagai aktivitas manusia dengan cara yang murah dan 

mudah (Siahainenia, 2001; Damaianto dan Masduqi, 2014). 

Letak astronomi kabupaten Tuban berasal pada koordinat 

111o 30‟ – 112o 35‟ BT dan 6o 40‟ – 7o 18‟ LS. Secara 

administratif Kabupaten Tuban terdiri dari 20 Kecamatan dan 5 

diantaranya merupakan kecamatan pesisir dengan jumlah desa 

pesisir sebanyak 41 Desa. Jumlah warga yang menjadi nelayan di 

Kabupaten Tuban cukup banyak dengan berbagai aktifitas 

pengolahan sumberdaya seperti perikanan tangkap, perikanan 

budidaya, dan pengolahan hasil perikanan. Jenis alat tangkap 

yang digunakan masyarakat pesisir antara lain: payang, dogol, gill 

net, trammel net, pancing, purse seine, dan bubu. Tiap desa per 

kecamatan pesisir memiliki alat tangkap yang berbeda-beda dan 

umumnya hasil tangkapan mereka adalah ikan teri, ikan tengiri, 

ikan tongkol, udang donggol, ikan cipa-cipa/ peperek, cumi – 

cumi, ikan kakap, ikan pari, ikan bambangan, ikan tiga waja, dan 

ikan kerapu (Sukandar et al., 2016). 
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2.2 Mikroplastik 

Plastik adalah suatu polimer yang mempunyai sifat-sifat 

unik dan luar biasa. Polimer merupakan suatu bahan yang terdiri 

dari unit molekul yang disebut monomer. Jika monomernya 

sejenis disebut homopolimer, dan jika monomernya berbeda akan 

menghasilkan kopolimer. Polimer alam yang telah kita kenal 

antara lain: selulosa, protein, karet alam dan sejenisnya. Pada 

mulanya, manusia menggunakan polimer alam hanya untuk 

membuat perkakas dan senjata, tetapi keadaan ini hanya bertahan 

hingga akhir abad 19 dan selanjutnya manusia mulai 

memodifikasi polimer menjadi plastik. Plastik yang pertama kali 

dibuat secara komersial adalah nitroselulosa. Material plastik 

telah berkembang pesat dan sekarang mempunyai peranan yang 

sangat penting dibidang elektronika, pertanian, tekstil, 

transportasi, furniture, konstruksi, kemasan kosmetik, mainan 

anak – anak dan produk-produk industri lainnya (Mujiarto, 2005). 

Plastik juga merupakan bahan polimer yang dibentuk pada suhu 

dan tekanan tertentu (Lusher dan Peter, 2017; Widianarko dan 

Inneke, 2018). 

Mikroplastik merupakan jenis sampah plastik yang 

berukuran lebih kecil dari 5 mm (Zhang et al., 2017; Hiwari et 

al., 2019). Bukti pertama penemuan fragmen mikroplastik pada 

tahun 1970-an (Sharma dan Subhankar, 2017). Mikroplastik ada 

di lingkungan baik udara, tanah, air tawar dan laut (Widianarko 

dan Inneke, 2018). Mikroplastik umumnya digunakan sebagai 

scrubber dalam kosmetik, pembersih tangan dan juga digunakan 

dalam peledakan udara. Setelah itu banyak organisasi ilmiah di 

seluruh dunia telah menemukan bahwa mikroplastik tersebar pada 

habitat laut dan berdampak negatif pada biota laut (Sharma dan 

Subhankar, 2017). Mikroplastik dapat terakumulasi dalam jumlah 

yang tinggi pada air laut dan sedimen (Hidalgo-Ruz et al., 2012; 

Widianarko dan Inneke, 2018). 
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2.2.1 Sumber Mikroplastik 

Menurut Horton dan Simon (2017), sumber mikroplastik 

dikategorikan menjadi 2 tipe yaitu mikroplastik primer dan 

sekunder. Sumber mikroplastik primer memiliki ukuran <5 mm, 

sedangkan mikroplastik sekunder berasal dari sampah plastik 

lebih besar yang terurai. 

2.2.1.1 Mikroplastik Primer 

Mikroplastik primer merupakan fragmen plastik 

mikroskopis yang memiliki ukuran dibawah 5 mm. Berdasarkan 

komposisi kimianya, mikroplastik primer ini diproduksi oleh 

pelepasan bahan baku plastik setengah jadi (misal, Pelet, produk 

perawatan kulit) dan terjadi sebagai produk sampingan dari 

proses seperti partikulat emisi dari produksi industri, 

pemeliharaan plastik atau material dasar plastik. Pelet plastik 

terdiri dari partikel polietilen (PE), polipropilen (PP), polistirena 

(PS) dan poliolefin dan bersifat lipofilik, yaitu mereka mudah 

menyerap bahan kimia berbahaya dan beracun dari laut 

sekitarnya. Mikroplastik primer ini juga digunakan sebagai 

abrasive di berbagai industri (kosmetik, produk pembersih, obat-

obatan dan media ledakan udara). Banyak senyawa hidrofobik 

dan aromatik seperti bifenil poliklorinasi (PCB), hidrokarbon 

aromatik polisiklik (PAH) dan dichlorodiphenyltrichloroethane 

(DDT) telah terdeteksi berikatan pada permukaan pelet yang 

dikumpulkan dari lingkungan laut (Cauwenberghe et al., 2015; 

Sharma dan Subhankar, 2017). 

2.2.1.2 Mikroplastik Sekunder 

Mikroplastik sekunder didefinisikan sebagai pecahan-

pecahan benda plastik berukuran lebih besar yang mengalami 

fragmentasi yang ditemukan pada habitat laut dan darat (Ryan et 

al., 2009; Sharma dan Subhankar, 2017). Pelapukan juga 

menyebabkan kerusakan plastik besar menjadi serpihan kecil 

(Arthur et al., 2009; Sharma dan Subhankar, 2017). Proses 

penting lainnya adalah fotodegradasi oleh radiasi ultraviolet dari 

sinar matahari yang menghasilkan pemecahan ikatan kimia dari 

matriks polimer oleh proses oksidasi (Barnes et al. 2009; Sharma 
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dan Subhankar, 2017). Faktor lingkungan utama yang terkait 

dengan generasi mikroplastik sekunder adalah paparan sinar UV, 

suhu dan abrasi. Di lingkungan perairan, area dengan paparan 

sinar UV dan suhu rendah (seperti laut dalam) akan 

memperlambat proses pembentukan mikroplastik sekunder 

(Andrady, 2015; Lusher et al., 2017). 

2.2.2 Jenis-Jenis Mikroplastik 

Jenis jenis mikroplastik sebagian besar diklasifikasikan 

berdasarkan karakteristik morfologisnya: ukuran, bentuk, dan 

warna (Velzeboer et al., 2014; Lusher et al. 2017). 

2.2.2.1 Ukuran Mikroplastik 

Ukuran adalah faktor penting ketika mempelajari 

mikroplastik karena menentukan kisaran organisme yang 

mungkin terpengaruh. Rasio luas permukaan terhadap volume 

partikel kecil memberi potensi tinggi untuk penyerapan bahan 

kimia (Velzeboer et al., 2014; Lusher et al., 2017). Luas 

permukaan yang besar dibandingkan rasio volume dari sebuah 

partikel kecil membuat mikroplastik berpotensi melepas dengan 

cepat bahan kimia (Lusher dan Peter, 2017; Widianarko dan 

Inneke, 2018). Mikroplastik merupakan potongan kecil plastik 

yang terdiri dari berbagai ukuran dengan diameter atau ketebalan 

<10 mm, <5 mm, 2-6 mm, <2 mm dan <1 mm (Bogusz dan 

Patryk, 2016). Meskipun debris plastik berukuran <10 mm, <2 

mm, dan <1 mm juga dapat dikategorikan sebagai mikroplastik. 

Namun, ukuran maksimal mikroplastik yang sering digunakan 

adalah 5 mm, sedangkan untuk ukuran minimum belum 

ditentukan lebih jelas (Ivleva et al., 2016).  

Menurut GESAMP WG-40 (2015) mengkategorikan 

ukuran mikroplastik dari ukuran antara 1 dan 1000 μm (Andrady, 

2017). 
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Tabel 2. 1 Kategori Ukuran Mikroplastik Berdasarkan GESAMP WG-

40 (2015) 

Kelas/ Jenis Kisaran Ukuran Visualisasi 

Makroplastik 100 – 2,5 cm Mata 

Mesoplastik 2,5 – 0,1 cm (1000 

µm) 

Mata atau Mikroskop 

optik 

Mikroplastik 0,1 cm (1000 µm) – 

1 µm 

Mikroskop optik 

Nanoplastik <1 µm Mikroskop elektron 

 

2.2.2.2 Warna dan Bentuk Mikroplastik 

Warna sering diketahui dalam spektrum yang luas. 

Diferensiasi warna adalah subyektif dan identifikasi visual dari 

plastik (Lusher et al., 2017). Menurut Virsek et al. (2016), 

disebutkan bahwa partikel mikroplastik dikategorikan dalam 6 

jenis berdasarkan bentuk visualnya, diantaranya sebagai berikut: 

a. Fragmen 

Jenis fragmen ini biasanya paling banyak ditemukan. 

Bentuknya kaku, tebal, dengan bagian ujungnya bengkok tajam 

dan bentuknya tidak beraturan. Mikroplastik jenis fragmen ini 

memiliki warna yang berbeda-beda (Virsek et al., 2016). 

Mikroplastik tipe fragmen ditunjukkan pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Virsek et al., 2016) 

 

Gambar 2. 1 Mikroplastik Tipe Fragmen dalam Air Laut 
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Fragmen merupakan hasil potongan produk plastik dengan 

polimer sintetis yang kuat (Kingfisher, 2011; Lie et al., 2018). 

Mikroplastik tipe fragmen berasal dari produk plastik konsumen. 

Asal-usul fragmen ini bisa dalam bentuk jaring ikan, bentuk serat 

(untaian polypropylen), bahan baku industri (misalnya, dari 

industri pemecah kapal), dan fragmen polimer dari plastik dapat 

terurai oleh oksidasi (Lie et al., 2018). 

b. Film 

Mikroplastik jenis film memiliki bentuk yang tidak teratur. 

Jika dibandingkan dengan fragmen, mikroplastik jenis film ini 

lebih tipis dan fleksibel serta biasanya transparan (Virsek et al., 

2016). Mikroplastik tipe film ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Sumber: Virsek et al., 2016) 

 

Film merupakan polimer plastik sekunder yang berasal dari tekstil 

sintetis terutama dari perabotan lunak dan menyebabkan 

pengendapan mikroplastik ke dalam tanah atau lingkungan 

akuatik (Horton dan Simon, 2017). Film memiliki densitas yang 

rendah dibandingkan fiber atau tipe mikroplastik lainnya sehingga 

mudah ditransportasikan (Hasturi, 2014; Lie et al., 2018). 

c. Pelet 

Mikroplastik tipe pelet ini memiliki bentuk tidak rata, 

bulat, dan biasanya berukuran lebih besar dengan diameter sekitar 

5 mm. Biasanya bentuknya rata di satu sisi dan memiliki variasi 

warna (Virsek et al., 2016). Tipe pelet ini merupakan 

Gambar 2. 2 Mikroplastik Tipe Film dalam Air Laut 
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mikroplastik primer yang langsung diproduksi oleh pabrik 

sebagai bahan baku pembuatan produk plastik (Kingfisher, 2011; 

Dewi et al., 2015). Mikroplastik tipe pelet ditunjukkan pada 

Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Virsek et al., 2016) 

 

d. Granula 

Tipe granula atau bisa disebut juga tipe butiran memiliki 

bentuk bulat yang teratur dan biasanya berukuran lebih kecil 

dibandingkan tipe mikroplastik lainnya dengan diameter sekitar 1 

mm. Tipe ini memiliki warna putih, krem, dan coklat. Granula 

merupakan partikel kecil yang biasa digunakan untuk bahan 

produk industri (Virsek et al., 2016). Mikroplastik tipe granula 

ditunjukkan pada Gambar 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Sumber: Virsek et al., 2016) 

 

 

 

Gambar 2. 3 Mikroplastik Tipe Pelet dalam Air Laut 

Gambar 2. 4 Mikroplastik Tipe Granula dalam Air Laut 
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e. Filamen 

Tipe filamen ini adalah jenis partikel mikroplastik yang 

paling melimpah. Bentuk filamen ini bisa pendek atapun panjang 

dengan ketebalan dan warna yang berbeda-beda atau beragam 

(Virsek et al., 2016). Filamen atau yang juga disebut fiber ini 

merupakan serat plastik yang berasal dari kegiatan memancing. 

Fiber dapat berasal dari aktivitas penangkapan ikan yang tinggi 

sehingga berkontribusi terhadap puing-puing sampah plastik pada 

air laut (Katsanevakis dan Katsarou, 2004; Lie et al., 2018). 

Mikroplastik tipe filamen ditunjukkan pada Gambar 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Sumber: Virsek et al., 2016) 

 

f. Foam 

Mikroplastik tipe foam paling sering berasal dari partikel 

styrofoam. Karakter tipe foam biasanya lembut, bentuknya tidak 

beraturan dan memiliki warna putih hingga kekuningan (Virsek et 

al., 2016). Mikroplastik tipe foam ditunjukkan pada Gambar 2.6. 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Sumber: Virsek et al., 2016) 

Gambar 2. 5 Mikroplastik Tipe Filamen dalam Air Laut 

Gambar 2. 6 Mikroplastik Tipe Foam dalam Air Laut 
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2.2.2.3 Polimer Mikroplastik 

Menurut Erni-Cassola et al. (2019), dalam penelitiannya 

mengkonfirmasi bahwa PE, PP, PS, dan PP&A adalah salah satu 

jenis polimer yang paling banyak di lingkungan perairan. Hal ini 

tidak mengherankan karena bahan-bahan tersebut menyumbang 

74% dari produksi global plastik pada tahun 2015 dan umumnya 

digunakan dalam produk siklus pendek. Kelimpahan relatif dari 

jenis polimer yang memiliki densitas rendah (yaitu PE dan PP) 

paling tinggi di permukaan laut terbuka. Sedangkan poliester, 

poliamida, dan akrilik (PP&A) relatif berlimpah di permukaan 

bawah air laut. 

Kepadatan spesifik mikroplastik dapat bervariasi 

tergantung pada jenis polimer dan proses pembuatannya. Nilai 

kepadatan untuk plastik berkisar 0,8 hingga 1,4 g cm-3, khususnya 

untuk polipropilena dari 0,85 hingga 0,94 g cm-3, polietilen dari 

0,92 hingga 0,97 g cm -3, dan untuk polistiren dari <0,05 hingga 

1,00 g cm-371 (Hidalgo-Ruz et al., 2012). Untuk kepadatan 

spesifik polimer plastik lihat Tabel 2.2. 

 
Tabel 2. 2 Jenis Polimer dan Densitas Mikroplastik (Hidalgo-Ruz et al., 

2012) 

Jenis Polimer Densitas Polimer (g/cm3) 

Polyethylene 0.917−0.965 

Polypropylene 0.9−0.91 

Polystyrene  1.04−1.1 

Polyamide (nylon)  1.02−1.05 

Polyester  1.24−2.3 

Acrylic  1.09−1.20 

Polyoximethylene  1.41−1.61 

Polyvinyl alcohol  1.19−1.31 

Polyvinylchloride  1.16−1.58 

Poly methylacrylate  1.17−1.20 

Polyethylene terephthalate  1.37−1.45 

Alkyd  1.24−2.10 

Polyurethane  1.2 
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2.2.3 Dampak Mikroplastik 

Mikroplastik dapat memiliki dampak kimiawi, fisik dan 

biologis terhadap organisme yang menelannya secara langsung 

maupun tidak langsung. Organisme yang menelannya secara tidak 

langsung melalui konsumsi mangsa yang terkontaminasi (Griet et 

al., 2015; Widianarko dan Inneke, 2018). Mikroplastik telah 

terbukti dicerna oleh beberapa spesies laut seperti kerang, tiram, 

kepiting, teripang dan ikan yang kemudian ditransfer ke dalam 

jaring makanan (Sharma dan Subhankar, 2017). Mikroplastik dan 

partikel microbeads dari pasta gigi juga dapat ditelan dan diserap 

melalui saluran pencernaan (Lassen et al., 2015; Sharma dan 

Subhankar, 2017). Terlepas dari efek toksisitas mikroplastik, zat 

berbahaya seperti ftalat atau PCBs dalam mikroplastik atau 

polutan lain yang diadsorpsi ke permukaan mikroplastik dapat 

masuk pada makanan manusia (Lassen et al., 2015; Sharma dan 

Subhankar, 2017). Konsumsi alternatif mikropartikel dapat 

menyebabkan perubahan kromosom yang menyebabkan 

infertilitas, obesitas dan kanker (GESAMP, 2015; Sharma dan 

Subhankar, 2017).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 7 Jalur Potensial Untuk Transport Mikroplastik dan 

Interaksi Biologinya (Wright et al., 2013). 
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Pada kasus wanita, bahan kimia peniru estrogenik dapat 

menyebabkan kanker payudara. Hal ini menunjukkan bahwa 

manusia yang terpapar mikroplastik melalui makanan dan 

tingginya rasio polutan mikroplastik dalam makanan laut 

menciptakan risiko besar terhadap keamanan pangan (Van 

Cauwenberghe dan Janssen, 2014; Sharma dan Subhankar, 2017). 

Selain itu, akumulasi partikel mikroplastik pada invertebrata laut 

berpotensi menyebabkan penyumbatan di seluruh sistem 

pencernaan, menekan asupan makanan karena kekenyangan, atau 

predasi invertebrata laut yang terkontaminasi mikroplastik dapat 

memberikan jalur transfer plastik pada sepanjang rantai makanan. 

Andrady (2011) menyatakan bahwa karena kurangnya jalur 

enzimatik yang tersedia untuk memecah plastik dalam filter-

feeding organisme, mikroplastik tidak mungkin dicerna atau 

diserap dan karenanya dapat dianggap bio-inert. Namun, 

mikroplastik dapat melewati membran sel dan masuk ke dalam 

jaringan tubuh setelah dikonsumsi (Wright et al., 2013). 

Mikroplastik yang dicerna dapat menginduksi toksisitas 

partikel terlokalisasi dengan cara menginduksi respons imun. 

Dalam tubuh manusia, setelah menelan makanan yang 

mengandung mikroplastik, maka mikroplastik pertama-tama 

berinteraksi dengan lapisan mukus saluran pencernaan. Setelah 

itu, partikel-partikel mikroplastik mengumpulkan dan melintasi 

lapisan mukosa dan bersentuhan dengan sel epitel. Mikroplastik 

kemudian mentranslokasi ke sistem limfatik dan sirkulasi melalui 

sistem ini mencapai dan menumpuk di organ-organ seperti hati, 

ginjal, limpa, jantung dan otak sehingga berdampak pada 

kesehatan manusia (Wright dan Kelly, 2017; Rao, 2019). 

2.2.3.1 Dampak Kimia Mikroplastik 

Ketika mikroplastik berada di air maka akan mengapung 

bergantung pada densitas polimernya. Kemampuan mikroplastik 

mengapung menentukan posisi mikroplastik di air dan 

interaksinya dengan biota (Lusher dan Peter, 2017; Widianarko 

dan Inneke, 2018). Polimer yang lebih padat dari air laut misalnya 

PVC akan mengendap sedangkan yang densitasnya redah seperti 
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PE dan PP akan mengapung. Sepanjang berada di perairan, 

partikel plastik mengalami biofouling, organisme terkolonisasi 

sehingga tenggelam. Mikroplastik dapat pula terdegradasi, 

terfragmentasi dan melepas bahan perekat sehingga partikel akan 

berubah densitasnya dan terdistribusi di antara permukaan dan 

dasar perairan (Widianarko dan Inneke, 2018). 

Dampak kimia mikroplastik juga dapat menimbulkan 

bahaya toksik bagi organisme yang menelannya. Tiga kategori 

senyawa yang biasanya diketahui dalam mikroplastik adalah 

sebagai berikut: 

a. Senyawa polutan organik yang persisten (POPs) berada 

dalam air laut dan diserap dengan efisien oleh mikroplastik 

(Engler, 2012; Andrady, 2017). Koefisien distribusi 

ekuilibrium K untuk POPs yang umum dalam sistem 

plastik-air berkisar antara 103 hingga 105 yang mendukung 

plastik. Hal ini membuat konsumsi organisme memiliki 

potensial yang kredibel dimana POPs yang diserap dapat 

memasuki jaring makanan di laut (Bakir et al., 2012; 

Andrady, 2017). Hasil potensial toksik konsumsi 

tergantung pada bioavailabilitas POPs, massa tubuh 

organisme yang dicerna, konsentrasi cocktail POPs dalam 

mikroplastik dan kecenderungan mereka untuk 

bioakumulasi dalam organisme (Andrady, 2017). Aditif 

kimia dalam plastik dapat menyebabkan efek toksik. Selain 

itu, kemampuan mikroplastik untuk mengakumulasi POPs 

meningkatkan kekhawatiran bahwa mikroplastik dapat 

mentransfer POPs berbahaya pada hewan laut dan 

selanjutnya manusia. Paparan langsung terhadap POPs dan 

bahan kimia lain yang terkait dengan mikroplastik dapat 

memengaruhi sistem biologis dan menimbulkan ancaman 

khusus bagi manusia dan hewan, meskipun dalam dosis 

rendah (Smith et al., 2018). 

b. Bahan kimia aditif yang sengaja ditambahkan pada plastik 

dalam proses pengolahan atau pembuatannya (Andrady, 

2016; Andrady, 2017). Hal ini termasuk zat penstabil 
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(stabilizers), plasticizers, atau penghambat api. Plasticizer, 

misalnya digunakan pada konsentrasi yang relatif tinggi 

(10-50%), ditambahkan untuk memastikan fungsionalitas 

produk dan dapat tertelan oleh organisme (Oehlmann et al., 

2009; Andrady, 2017). Mikroplastik yang berasal dari 

plastik majemuk dapat mengandung bahan aditif tersebut 

(Andrady, 2017). 

c. Sisa monomer dalam plastik. Plastik pada umumnya dapat 

ditemukan pada mikroplastik laut, polietilena (PE) dan 

polipropilena (PP) tidak memiliki sisa monomer. Namun, 

polystyrene (PS) juga ditemukan dalam jumlah yang 

signifikan dalam puing-puing serta mengandung 0,1-0,6% 

berat monomer dan oligomer stirena (Andrady, 2016; 

Andrady, 2017). 

2.4 Ikan 

2.4.1 Ikan Pelagis 

Ikan pelagis adalah kelompok ikan yang membentuk 

schooling di dalam kehidupannya dan mempunyai sifat berenang 

bebas dengan melakukan migrasi secara vertikal maupun 

horizontal mendekati permukaan dengan ukuran tubuh relatif 

kecil (Fréon et al., 2005; Nelwan et al., 2015). Sumber daya ikan 

pelagis kecil memiliki peranan dalam pengembangan ekonomi 

wilayah, khususnya wilayah yang memiliki potensi sumber daya 

ikan pelagis kecil. Peranan utama sumber daya ikan pelagis kecil 

adalah pemenuhan gizi dan protein masyarakat di suatu wilayah. 

Selain itu, secara ekonomi dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat, khususnya nelayan yang berada di wilayah pesisir, 

demikian juga dapat mendukung kegiatan pengolahan ikan 

(Nelwan et al., 2015). Sumber daya ikan pelagis secara umum 

dapat didefinisikan sebagai jenis-jenis ikan layak tangkap yang 

sebagian besar atau seluruh hidupnya berada di lapisan 

permukaan air. Keberadaannya berasosiasi dengan lingkungan 

oseanik dengan rataan salinitas tinggi (>33 ppm) (Nugroho dan 

Suherman, 2008). 
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Ikan pelagis merupakan elemen penting dari ekosistem laut 

karena biomassa yang signifikan pada tingkat menengah dalam 

jaring makanan (Cury et al., 2000; Palomera et al., 2007; 

Costalago et al., 2012). Ikan pelagis memiliki peran penting 

dalam menghubungkan tingkat trofik level bawah dan atas (Cury 

et al., 2000; Costalago et al., 2012). Populasi ikan pelagis yang 

besar, memberikan tekanan besar pada zooplankton dan pada saat 

yang sama merupakan makanan utama bagi banyak spesies, serta 

dapat sangat bervariasi dalam ukuran di bawah eksploitasi 

intensif atau mengikuti perubahan produktivitas. Oleh karena itu, 

fluktuasi populasi pelagis menjadi kecil akibat penangkapan ikan 

atau faktor-faktor alami yang memodifikasi struktur dan fungsi 

ekosistem laut (Cury et al., 2000; Shanon et al., 2000; Daskalov, 

2002; Costalago et al., 2012).  

2.4.1.1 Ikan Selar (Alepes vari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 8 Karakter Morfologi Ikan Selar (Alepes vari) (Gloefert-

Tarp dan Kaiola, 1984) 
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Menurut Myers et al.  (2020) taksonomi ikan selar(Alepes 

vari) adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Animalia 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Actinopterygii 

Ordo  : Perciformes 

Famili  : Carangidae 

Genus  : Alepes 

Spesies  : Alepes vari 

 

Ikan selar (Alepes vari) adalah spesies ikan pelagis yang 

umum dari famili carangidae. Spesies ini adalah ikan terbesar dari 

genus Alepes dengan panjang total maksimum yang tercatat di 

seluruh lautan dunia adalah 56 cm. Alepes vari memiliki duri 

dorsal sebanyak 9 dan duri dorsal lunak dengan jumlah 23-27. 

Selain itu, spesies ini memiliki 3 duri anal dan sirip anal lunak 

sebanyak 20-23 (Roul et al., 2017).  

Distribusi Alepes vari berada pada lingkungan laut Indo-

Pasifik Barat di perairan tropis dengan kisaran kedalaman sekitar 

0-10 m (Fricke et al., 2011). Secara morfologis, Alepes vari 

memiliki bentuk kedua rahang dengan satu baris gigi berbentuk 

kerucut kecil dengan mata berukuran kecil dan kelopak mata 

beradiposa pada setengah bagian belakang mata. Ikan ini 

mempunyai bentuk tubuh agak memanjang dengan bercak hitam 

samar di atas tutup insang. Sirip ekor pada Alepes vari berwarna 

kuning kehitaman (White et al., 2013). Pada spesies dewasa 

umumnya berada di perairan pantai dangkal, di mana ikan 

tersebut sering berenang di dekat permukaan (Kuiter dan 

Tonozuka, 2001). Spesies ini memiliki ukuran berkisar 15 cm 

pada fase juvenile dan 30 cm pada fase matang gonad (dewasa) 

(Abdussamad et al., 2013). 
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2.4.1.2 Ikan Cipa-cipa (Atropus atropos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Myers et al. (2020) taksonomi ikan cipa-cipa 

(Atropus atropos) adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Animalia 

Filum   : Chordata 

Kelas  : Actinopterygii 

Ordo  : Perciformes 

Famili  : Carangidae 

Genus  : Atropus 

Spesies  : Atropus atropos 
 

Atropus atropos merupakan spesies ikan pelagis yang 

memiliki ciri morfologis bentuk tubuh yang sangat padat hampir 

berbentuk bulat telur. Bentuk dorsal dengan bagian kepala lurus 

dan curam dari ujung rahang atas mata sehingga berbentuk 

cembung. Mata ikan cipa-cipa tidak memiliki kelopak mata 

Gambar 2. 9 Karakter Morfologi Ikan Cipa-cipa (Atropus atropos) 

(Moazzam, 2000) 
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adiposa, dan rahang atas memiliki pita gigi kecil yang sempit, 

sedangkan rahang bawah dua atau tiga baris gigi kecil yang 

menyempit pada satu baris di sisi rahang. Spesies ini memiliki 

duri dorsal dengan total keseluruhan sebanyak 9, sedangkan duri 

dorsal lunak sebanyak 21-22. Selain itu, terdapat duri anal 

berjumlah 3 dan sirip anal lunak sebanyak 17-18. Spesies ini 

mudah dikenali dengan sirip abdomen yang panjang di sepanjang 

garis tengah perut. Pada spesies jantan dewasa memiliki sinar di 

bagian tengah dalam sirip dorsal dan sirip anal yang panjang. Ikan 

cipa-cipa berwarna hijau kebiruan di bagian atas tubuh yang 

memudar menjadi perak di bagian bawah ikan. Membran sirip 

abdomen yang besar berwarna hitam, sedangkan sirip yang tersisa 

berwarna putih pucat. Spesies ini menunjukkan dimorfisme 

seksual pada sirip dorsal, dengan jantan dewasa memiliki 6 dan 

12 duri lunak memanjang, diikat menjadi filamen dengan panjang 

yang berbeda-beda (Masuda et al., 1984). 

Distribusi Atropus atropos terdapat pada perairan tropis 

dan subtropis wilayah Indo-Pasifik Barat. Jangkauannya 

membentang dari Afrika Selatan, di sepanjang pantai Afrika timur 

termasuk Teluk Persia timur ke India, Asia Tenggara, Filipina, 

Taiwan, dan Jepang selatan. Spesies ini menghuni perairan pantai 

dangkal, di mana mereka berenang dekat ke permukaan (Ansari et 

al., 1995). Ikan cipa-cipa adalah spesies pemangsa, mereka 

memangsa crustacea kecil termasuk udang, copepoda, dan 

decapoda, serta ikan kecil (Masuda et al., 1984). Spesies ini 

tumbuh sebesar 12,4 cm pada tahun pertama kehidupannya, 

tumbuh lebih lambat pada tahun kedua dan ketiga, masing-masing 

bertambah 7,35 cm dan 3,5 cm panjang totalnya (Kochar dan 

Dwivedi, 1988), serta mencapai kematangan gonad (dewasa) pada 

ukuran 21 cm (Reuben et al., 1992). 

2.4.2 Ikan Demersal 

Ikan demersal merupakan kelompok ikan yang habitatnya 

berada di dekat dasar perairan (Ernawati, 2007; Lestari et al., 

2016). Ikan demersal umumnya hidup dengan baik di perairan 

bersubstrat lumpur atau lumpur berpasir, dan aktif di malam hari 
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serta tertangkap dengan alat tangkap dasar seperti cantrang, trawl, 

trammel net, rawai dasar dan jaring klitik (Lestari et al., 2016). 

Ciri-ciri utama kelompok ikan demersal antara lain adalah 

membentuk gerombolan yang tidak terlalu besar, gerak atau 

aktifitas yang relatif rendah (Aoyama, 1973; Ernawati, 2007). 

Pemanfaatan sumber daya ikan demersal di perairan Laut Jawa 

sudah berlangsung sejak lama dan telah memberikan kontribusi 

yang cukup besar bagi sektor perikanan (Ernawati, 2007). 

Kebiasaan makan beberapa ikan demersal untuk 

menentukan hubungan trofik dari spesies yang dominan secara 

ekologis dan penting secara komersial. Karang dalam air 

menyediakan habitat bagi spesies ikan di seluruh dunia (Ross dan 

Quattrini, 2007; Goldman dan Sedberry 2011) dan mendukung 

beragam kumpulan pergerakan intervebrata bentik (Reed et al., 

2006; Goldman dan Sedberry 2011) yang berfungsi sebagai 

makanan untuk ikan demersal (Goldman dan Sedberry 2011). 

2.4.2.1 Ikan Kerapu Ekor Putih (Epinephelus areolatus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 10 Karakter Morfologi Ikan kerapu ekor putih (Epinephelus 

areolatus) (CAFS, 2020) 
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Menurut Myers et al. (2020) taksonomi ikan kerapu ekor 

putih (Epinephelus areolatus) adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Animalia 

Filum   : Chordata 

Kelas  : Actinopterygii 

Ordo  : Perciformes 

Famili  : Serranidae 

Genus  : Epinephelus 

Spesies  : Epinephelus areolatus 

 

Ikan kerapu ekor putih (Epinephelus areolatus) merupakan 

ikan laut yang berasosiasi dengan karang dan berada pada kisaran 

kedalaman 6-200 m yang terdistribusi pada daerah Indo-Pasifik 

(Randall et al., 1990). Secara morfologis, Epinephelus areolatus 

memiliki duri dorsal dengan keseluruhan total 11, duri lunak 

dorsal sebanyak 15-17, duri anal sebanyak 3 dan sirip lunak anal 

sebanyak 8. Spesies ini dibedakan oleh karakter, yaitu kedalaman 

tubuh kurang dari panjang kepala, 2,7-3,3 pada standart length 

nya. Sisik tubuh ctenoid, serta sisik sikloid pada dada dan perut. 

Tepi atas operkulum lurus atau sedikit cembung dengan bagian 

tengah rahang bawah memiliki 2 baris gigi. Sirip ekor berbentuk 

sedikit cembung pada spesies dewasa yaitu pada kisaran ukuran 

40 cm. Warna kepala, tubuh, dan sirip pucat, ditutupi dengan 

bintik-bintik cokelat, kuning kecoklatan, atau kuning kehijauan 

(menjadi lebih kecil dan bertambah jumlahnya seiring dengan 

pertambahan tumbuhan). Sirip pectoral berwarna pucat dengan 

bintik-bintik gelap kecil pada jarinya. Tepi posterior sirip caudal 

memiliki margin putih yang berbeda (Allen dan Erdmann, 2012). 

Ikan kerapu termasuk dalam sub famili Epinephelinae yang 

terdiri atas 161 jenis yang termasuk dalam 15 genera (Sadovy, 

2007; Nuraini, 2007). Hemstra dan Randall (1993) menyatakan 

bahwa dari jenis kerapu yang tersebar di perairan tropis dan 

subtropis, sebagian besar (110 jenis) dijumpai di perairan Indo-

pasifik. Ikan kerapu merupakan hasil tangkapan nelayan 

tradisional dengan alat pancing, bubu, dan sero. Sebagian ikan 
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kerapu yang berukuran besar merupakan komoditas sangat 

penting karena memiliki nilai ekonomis sangat tinggi yang 

harganya dapat mencapai US$ 50/kg di Hong Kong (Sadovy, 

2007; Nuraini, 2007). Sebagai pemangsa puncak, ikan kerapu 

merupakan ikan karnivora pada sistem rantai makanan di 

ekosistem terumbu karang. Ikan kerapu memiliki umur panjang 

yang mencapai beberapa dasawarsa dan matang gonad pada usia 

lanjut yang mendekati umurnya. Pada umumnya ikan kerapu 

termasuk kelompok hermafrodit protogini, ikan muda merupakan 

betina dan setelah dewasa berubah menjadi jantan (Parrish, 1995; 

Sadovy, 1997; Nuraini, 2007). 

2.4.2.3 Ikan Kurisi (Nemipterus japonicus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Myers et al. (2020) taksonomi ikan 

kurisi(Nemipterus japonicus) adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Animalia 

Filum   : Chordata 

Kelas  : Actinopterygii 

Ordo  : Perciformes 

Famili  : Nemipteridae 

Genus  : Nemipterus 

Spesies  : Nemipterus japonicus 

Gambar 2. 11 Karakter Morfologi Ikan Kurisi (Nemipterus japonicus) 

(CAFS, 2020) 
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Ikan kurisi (Nemipterus japonicus) merupakan ikan laut 

demersal yang berada pada kedalaman kisaran 5-80 m (Russell, 

2001). Spesies ini memiliki ukuran 15 cm pada masa juvenile dan 

sekitar 32 cm pada spesies dewasa (Krishnamoorthi, 1968). Ikan 

kurisi termasuk ikan komersial yang memiliki potensi nilai 

ekomoni tinggi (Saraswati dan Perdhana, 2019).  

Nemipterus japonicus memiliki tubuh warna merah muda 

yang keperakan pada bagian bawah dengan 11-12 garis kuning 

keemasan di sepanjang tubuh mulai dari belakang kepala hingga 

pada pangkalnya. Spesies ini tersebar luas di seluruh wilayah 

Indo-Pasifik Barat, mulai dari Afrika Timur, termasuk Teluk 

Persia dan Laut Merah, dan Kepulauan Indo-melayu (Nettely et 

al., 2016). Ikan kurisi memiliki duri dorsal sebanyak 10, duri 

lunak dorsal sebanyak 9, duri anal 3, dan duri anal lunak dengan 

jumlah 7. Ikan ini memilki karakter margin mata lebih rendah di 

atas garis dari ujung moncong ke pangkal sirip pectoral bagian 

atas. Makanan ikan kurisi berupa ikan kecil, crustacea, dan 

moluska (terutama cephalopoda) (Russell, 2001). 

2.5 Saluran Gastrointestinal Ikan 

Saluran gastrointestinal juga disebut saluran pencernaan 

adalah sistem organ multiseluler pada hewan yang menerima 

makanan kemudian mencernanya untuk diekstraksi menjadi 

energi dan nutrisi serta mengeluarkan sisa limbah (pembuangan) 

(Liao et al., 2009). Ikan memiliki kemampuan dengan cepat dan 

secara reversibel mengadaptasi karakteristik saluran 

gastrointestinal untuk menyesuaikan dengan perubahan 

fungsional yang terjadi selama fase hidupnya (misal: 

metamorfosis, migrasi anadrome atau katadrom) atau lebih 

seringnya pada perubahan sehari-hari atau musiman dalam pola 

makan dan kondisi lingkungan. Kemampuan tersebut tergantung 

pada jalur pensinyalan endokrin yang diperbesar oleh sistem 

enterik (Karila et al., 1998; Ray dan Ringo, 2014). 

Sifat utama dari saluran gastrointestinal ikan yaitu 

kemampuannya untuk mencerna bahan makanan untuk 

membuatnya cocok ketika diserap oleh berbagai mekanisme 
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transport pada dinding kompartemen dari bagian gastrointestinal 

yang berbeda (Bakke et al., 2011; Ray dan Ringo, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan: ST: Lambung; PC: pyloric caeca; F: Usus bagian 

proksimal; M: Usus bagian tengah; B: Usus bagian distal; HC: Ruang 

fermentasi. 

 

Anatomi dan fisiologi saluran gastrointestinal adalah 

penentu penting untuk pembentukan serta untuk aspek kuantitatif 

dan kualitatif mikrobiota (Rawls et al., 2006; Ray dan Ringo, 

2014). Struktur saluran pencernaan ikan bervariasi tergantung 

pada jenis spesies ikan, dan umumnya diadaptasi dari kebiasaan 

pola makan ikan. Ikan umumnya diklasifikasikan sebagai 

karnivora (memakan ikan lain dan invertebrata yang lebih besar), 

herbivora (terutama mengkonsumsi tanaman), omnivora 

(mengonsumsi diantara keduanya), dan detritus (memberi makan 

sebagian besar pada detritus) (Ringo et al., 2003; Ray dan Ringo, 

2014). 

Saluran gastrointestinal ikan dibagi menjadi 4 bagian yaitu 

headgut, foregut, midgut dan hindgut (Harder, 1975; Wilson dan 

Castro, 2011). Headgut terdiri dari mulut dan faring yang 

berfungsi untuk mendapatkan makanan dan memproses secara 

mekanis (Clements dan Raubenheimer, 2005; Wilson dan Castro, 

Gambar 2. 12 Saluran Gastrointestinal Pada Ikan Cod Atlantik (Gadus 

morhua L.) (Ray dan Ringo, 2014) 
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2011). Foregut terdiri dari esofagus dan lambung sebagai tempat 

dan pencernaan makanan dan merupakan proses awal secara 

kimia. Pada beberapa ikan, kerusakan mekanis makanan juga 

dapat terjadi sebagian atau sepenuhnya di perut. Midgut atau usus 

merupakan bagian terbesar dan panjang yang juga merupakan 

tempat makanan diproses secara kimia dan dilanjutkan oleh 

proses penyerapan makanan. Hindgut adalah bagian terakhir dari 

usus yang meliputi rektum. Secara radial, dinding usus dari 

foregut ke hindgut terdiri dari empat lapisan konsentris, yaitu (1) 

Tunica mukosa yang terdiri dari epitel mukosa dan lamina 

propria, jaringan ikat vascularized yang mengandung saraf dan 

leukosit. (2) Submukosa adalah lapisan jaringan ikat tambahan. 

(3) Tunica muscularis terdiri dari lapisan melingkar dan 

longitudinal dari otot lurik. (4) Tunica serosa hanya ada di dalam 

rongga coelomic dan berhubungan dengan sel mesothelial dan 

jaringan ikat longgar yang mengandung pembuluh darah (Wilson 

dan Castro, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 Esofagus 

Esofagus ikan umumnya berupa tabung berdinding tebal, 

pendek dan lurus, yang menghubungkan faring dengan lambung, 

atau usus pada lambung ikan. Secara morfologis esofagus 

Gambar 2. 13 Saluran Gastrointestinal Pada Ikan lele detritivora 

Hypostomus plecostomus (Wilson dan Castro, 2011) 
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dirancang terutama untuk jalur masuk makanan. Mukosa tersusun 

dalam lipatan memanjang atau papila yang memungkinkan 

distensi lumen untuk jalur masuk makanan saat menelan (Wilson 

dan Castro, 2011). Esofagus dilapisi oleh lapisan mukosa yang 

disekresikan oleh sel epitel yang melindunginya dari kerusakan 

kimia dan mekanis, hal ini bertindak sebagai pelumas untuk 

membantu masuknya makanan, serta memiliki peran dalam 

osmoregorulasi (Shephard, 1994; Wilson dan Castro, 2011). 

Epitel yang berlapis umumnya didominasi oleh sel sakular  

mukosa besar di permukaannya yang tidak ada di daerah epitel 

kolumnar. Sel bersilia ditemukan di esofagus ikan pengecualian 

pada ikan teleost dewasa. Sel-sel enteroendokrin dan limfosit juga 

ditemukan tersebar di seluruh epitel mukosa esofagus (Wilson 

dan Castro, 2011). 

2.5.2 Lambung 

Secara histologis dan topografi, bagian awal lambung 

terlihat jelas dengan perubahan epitel menjadi sel-sel lendir 

kolumnar lambung dan penampilan kelenjar lambung. Zona 

transisi antara kedua organ ini sering disebut dengan istilah 

esogaster (Kapoor et al., 1975; Wilson dan Castro, 2011). 

Namun, secara histologis dan topografi, pembentukan awal 

lambung jelas dengan perubahan epitel mendadak menjadi sel-sel 

lendir kolumnar lambung dan penampilan kelenjar lambung. 

Karena transisi ini bisa bertahap, istilah esogaster kadang-kadang 

diterapkan pada zona transisi antara kedua organ ini. Serabut otot 

lurik esofagus secara bertahap digantikan oleh otot polos pada 

cardiac lambung dan lapisan otot circular akan menjadi lapisan 

otot longitudinal yang baru (Harder, 1975; Wilson dan Castro, 

2011). 

Umumnya, morfologi lambung ikan dapat diklasifikasikan 

menurut bentuknya yaitu, lurus (I), siphonal (U atau J) atau cecal 

(Y) (Harder, 1975; Wilson dan Castro, 2011). Bentuk lambung 

lurus relatif jarang dan dalam beberapa kasus sebenarnya lebih 

menunjukkan tidak adanya lambung, sementara bentuk siphonal 

adalah yang paling umum di antara osteichthyes dan 
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elasmobranchii. Untuk bentuk lambung cecal memungkinkan 

penyimpanan sejumlah makanan yang lebih banyak. Ukuran 

keseluruhan lambung juga bisa sangat bervariasi dari sangat besar 

mulai dari ikan yang banyak makan seperti Gadus macrocephalus 

dan Lophiidae hingga sangat kecil seperti di Salangidae dan 

Oplegnathidae (Suyehiro, 1942; Wilson dan Castro, 2011). 

2.5.3 Usus 

Pada ikan, usus adalah organ utama untuk pencernaan atau 

penyerapan. Selain mencerna dan menyerap bahan makanan, usus 

sangat penting untuk keseimbangan air dan elektrolit, regulasi 

endokrin pencernaan dan metabolisme, serta imunitas (Ringo et 

al., 2003; Ray dan Ringo, 2014). Beberapa ikan memiliki panjang 

usus relatif (RIL = panjang usus/ panjang tubuh) kurang dari 1, 

sementara beberapa spesies ikan memiliki RIL 10 hingga 20 kali 

panjang tubuhnya (Olsen dan Ringo, 1997; Ray dan Ringo, 

2014). RIL tertinggi umumnya terjadi pada spesies herbivora dan 

detritivora, sedangkan yang terendah ditemukan pada spesies 

karnivora dan predator (Ray dan Ringo, 2014). 

Usus mengikuti pilorus atau esofagus masing-masing pada 

lambung ikan. Pada beberapa ikan tanpa perut, usus anterior dapat 

menonjol untuk membentuk bola usus atau pseudogaster (seperti 

pada Petromyzon dan Cyprinidae) dan berfungsi dalam 

penyimpanan makanan sementara. Beberapa parrotfish memiliki 

ruang cecal berbentuk bulat memanjang dari usus anterior tepat 

setelah lambung yang memiliki fungsi serupa (Al-Hussaini, 1946; 

Wilson dan Castro, 2011). Fungsi utama usus adalah 

menyelesaikan proses pencernaan yang dimulai di lambung dan 

melakukan penyerapan nutrisi. Intinya, yaitu untuk 

mengoptimalkan area permukaan usus dalam batasan rongga 

coelomic yang memiliki dampak pada morfologi usus. Luas 

permukaan usus meningkat pada semua ikan (primer, sekunder, 

dan / atau tersier) dari mukosa dan dengan amplifikasi membran 

plasma apikal melalui microvili border brush (Wilson dan Castro, 

2011). 
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Beberapa ikan hanya memiliki usus pendek, lurus tanpa 

berulang atau katup spiral (misal. Cobitidae; Salmonidae, 

Agnathans). Usus dalam beberapa Scarides terbatas pada interval 

pendek sehingga memberikan struktur sacculated yang 

membentuk kantong internal yang tidak teratur (Al-Hussaini, 

1946; Wilson dan Castro, 2011). Panjang usus digunakan sebagai 

indikator morfologis tingkat trofik dalam ekologi gizi (Horn, 

1997; Wilson dan Castro, 2011). Namun, panjang usus juga 

dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain selain dari makanan, yang 

meliputi ukuran ikan (massa dan panjang) dan bentuk tubuh, 

riwayat pemberian makan, ontogeni, dan filogeni (Clements dan 

Raubenheimer, 2005; Wilson dan Castro, 2011).  

2.5.4 Rektum (Hindgut) 

Hindgut (rektum) adalah perpanjangan dari midgut dengan 

fungsi pencernaan dan penyerapan yang berkurang secara 

bertahap dan peningkatan tingkat produksi lendir (Ringo et al., 

2003; Ray dan Ringo, 2014). Awal hindgut biasanya ditandai 

dengan adanya katup ileorectal atau penebalan lapisan otot 

sirkular, perubahan tiba-tiba diameter usus, dan / atau pola lipatan 

mukosa (Kapoor et al., 1975; Wilson dan Castro, 2011). Rektum 

berakhir dengan otot sphincter yang bermuara di kloaka atau 

lubang angin. Secara histologis hindgut sangat mirip dengan 

midgut di teleost. Pada ikan trout, sel-sel epitel rektal memiliki 

sel-sel yang mengalami vakuolasasi yang mirip dengan usus 

posterior dengan karakteristik sistem tubulovesikuler apikal yang 

menunjukkan diferensiasi membran plasma intermikrobil dan 

vakuola besar yang tidak teratur (Ezeasor dan Stokoe, 1981; 

Wilson dan Castro, 2011). 

2.6 FTIR 

Fourier-Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) adalah 

teknik sidik jari yang digunakan secara luas untuk karakterisasi 

partikel polimer plastik. Polimer berbasis karbon dapat 

digambarkan dengan mudah dari komposisi ikatan yang berbeda 

dengan menghasilkan spektrum unik yang membedakan partikel 

plastik dari partikel organik dan anorganik lainnya (Loder et al., 
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2015; Baalkhuyur et al., 2018). FTIR juga dapat memberikan 

spektrum inframerah unik untuk ikatan kimia tertentu. Bahan 

yang berbeda memiliki komposisi ikatan yang berbeda, 

memungkinkan untuk mengidentifikasi zat yang tidak diketahui 

dengan membandingkan spektrumnya dengan spektrum bahan 

yang dikenal. Karena keandalanya yang tinggi, FTIR telah 

menjadi salah satu teknik yang paling umum digunakan dalam 

karakterisasi kimia dari plastik mikro yang diperoleh dari sampel 

lingkungan (Wang dan Wang, 2018). 

Dalam melakukan monitoring untuk plastik mikro, FTIR 

digunakan terutama dalam dua cara: scanning semua partikel 

yang diduga, atau menganalisis serangkaian subsampel untuk 

memvalidasi hasil identifikasi visual. FTIR tidak hanya dapat 

secara akurat mengidentifikasi jenis polimer dari plastik, tetapi 

juga memberikan informasi lebih lanjut tentang pelapukan 

fisiokimia dari plastik mikro dengan menganalisis intensitas 

oksidasi mereka (Wang dan Wang, 2018). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Lokasi Pengambilan Sampel Ikan di Perairan Laut Tuban 

Gambar 3. 2 Lokasi Pengambilan Sampel Ikan di TPI Glondong Gedhe 

Tuban 
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Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2019-

Maret 2020. Kegiatan pengambilan sampel ikan selar (Alepes 

vari), ikan cipa-cipa (Atropus atropos), ikan kerapu (Epinephelus 

areolatus), dan ikan kurisi (Nemipterus japonicus) dilakukan di 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tuban. Sampel ikan berasal dari 

tangkapan nelayan di perairan laut Tuban.  

Kegiatan analisis isi gastrointestinal ikan dilakukan di 

Laboratorium Zoologi dan Rekayasa Hewan, Departemen 

Biologi, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember, Surabaya. Untuk kegiatan analisis jenis 

mikroplastik sampel ikan dilakukan di Laboratorium 

Karakterisasi Material, Departemen Teknik Material dan 

Metalurgi, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. 

  

Gambar 3. 3 Lokasi Pengambilan Sampel Ikan di TPI Palang Tuban 
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3.2 Metode Penelitian 

Alur pada penelitian ini dapat dilihat pada flow chart 

dibawah ini (Gambar 3.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 4 Flow Chart Penelitian Analisis Mikroplastik Gastrointestinal 

Ikan 
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3.2.1 Koleksi dan Pengukuran Morfometri Sampel Ikan 

3.2.1 Koleksi dan Identifikasi Sampel Ikan 

Koleksi sampel ikan menggunakan metode acak dan 

dilakukan pengukuran morfometri untuk mengetahui ukuran 

bagian-bagian tertentu dari struktur tubuh ikan (measuring 

methods). Karakter morfometri yang digunakan antara lain: 

panjang total, panjang standar, panjang kepala, tinggi dan lebar 

badan (Muhotimah et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Keterangan: PT= Panjang Total; PS= Panjang Standar; PB= Panjang Badan; 

PK= Panjang Kepala; TB= Tinggi Badan; TL= Tinggi leher; Mu= Muka; 

Hi= Hidung; Rh= Rahang; Dh= Dahi; TBE= Tinggi Batang Ekor. 

               (Muhotimah et al., 2013). 

Setelah itu dilakukan identifikasi jenis ikan yang disesuaikan 

dengan buku identifikasi ikan yaitu “Freshwater Fishes of 

Western Indonesia and Sulawesi” oleh Whitten et al. (1993) 

untuk melakukan analisis pada 4 jenis ikan, yaitu Ikan kerapu 

(Epinephelus areolatus), cipa-cipa (Atropus atropos), kurisi 

(Nemipterus japonicus), selar (Alepes vari) yang diambil 

sebanyak 40 ekor, masing-masing spesies berjumlah 10 individu. 

Setelah itu sampel ikan dimasukkan dalam coolbox agar awet 

untuk dibawa ke Laboratorium Zoologi dan Rekayasa Hewan di 

Gambar 3. 5 Karakter Morfometrik Baku yang Digunakan dalam 

Penelitian 
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Institut Teknologi Sepuluh Nopember sampai diproses 

selanjutnya (Bessa et al., 2018). Sampel ikan diperoleh melalui 

pembelian di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tuban yang diambil 

langsung oleh nelayan setempat. 

Setelah dilakukan pengukuran morfometri kemudian 

dilakukan penimbangan bobot tubuh ikan menggunakan 

timbangan digital dengan skala terkecil 1 gram. Kemudian 

dilakukan uji homogenitas menggunakan metode ANOVA One-

Way.  

3.2.2 Preparasi Sampel Saluran Gastrointestinal Ikan Pelagis 

dan Demersal untuk Analisis Mikroplastik 

Ikan kerapu (Epinephelus areolatus), cipa-cipa (Atropus 

atropos), kurisi (Nemipterus japonicus), dan selar (Alepes vari) 

dibedah menggunakan dissecting set yang telah dibersihkan agar 

tidak terkontaminasi untuk memperoleh bagian saluran 

Gastrointestinal ikan (Baalkhuyur et al., 2018). Pembedahan 

dilakukan dari bagian anus ke arah dorsal sampai gurat sisi/ linea 

lateralis kemudian ke arah anterior sampai belakang kepala lalu 

ke arah bawah hingga bagian dasar perut sampai isi perut ikan 

terlihat. Saluran gastrointestinal ikan dimasukkan dalam botol 

flakon kemudian diisi dengan larutan formalin 4%  hingga 

terendam (kurang lebih sebanyak 3x volume jaringan) untuk 

pengawetan dan analisa lebih lanjut (Hastuti et al., 2019). Sampel 

dimasukkan dalam botol flakon agar terhindar dari kontaminasi 

luar (Baalkhuyur et al., 2018) kemudian botol flakon dimasukkan 

dalam cool box untuk dibawa ke Laboratorium Zoologi dan 

Rekayasa Hewan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk 

dilakukan analisis sampel. Kegiatan preparasi ini dilakukan di 

Tuban, Jawa Timur. 

Setelah itu, sampel saluran gastrointestinal ikan dibedah 

menggunakan dissecting set untuk mengeluarkan isi dalam 

lambung dan usus yang diletakkan pada cawan petri. Kemudian 

saluran gastrointestinal ikan diencerkan menggunakan larutan 

jenuh NaCl untuk mengekstraksi partikel mikroplastik (Hastuti et 

al., 2019). 
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3.2.3 Analisa Karakteristik Mikroplastik Pada Saluran 

Gastrointestinal Ikan 

3.2.3.1 Analisa Saluran Gastrointestinal Ikan Secara Visual 

Pengamatan secara visual mikroplastik pada saluran 

gastrointestinal ikan dilakukan dengan melihat keberadaan 

mikroplastik yang ada pada cawan petri menggunakan mikroskop 

stereo untuk memudahkan dalam mendokumentasikan partikel 

mikroplastik (Yudhantari et al., 2019). Mikroplastik yang 

dianalisa secara visual, yaitu berdasarkan karakter morfologi 

seperti bentuk, warna, dan ukuran. Ukuran mikroplastik diukur 

dengan Optilab Advance 2.2 yang telah terpasang dengan lensa 

okuler pada mikroskop stereo. Kemudian dihubungkan dengan 

laptop agar mikroplastik yang didapatkan dapat dilihat langsung 

melalui laptop, kemudian sampel mikroplastik diukur 

menggunakan software Image Raster (Anu et al., 2017). 

Pengamatan jenis mikroplastik mengacu pada hasil kategori 

identifikasi morfologi mikroplastik menurut Virsek et al., (2016). 

3.2.3.2 Analisa Komposisi Kimia Saluran Gastrointestinal 

Ikan 

Mikroplastik pada saluran gastrointestinal ikan yang telah 

dianalisa secara visual kemudian dilakukan identifikasi lebih 

lanjut dengan menggunakan sebuah instrumen khusus yaitu 

Fourier Transform Infra Red (FTIR) Spectroscopy untuk 

memastikan jenis mikroplastik (Widianarko dan Inneke, 2018).  

Metode pengambilan sampel menggunakan metode 

Attenuated Total Reflectance (ATR). Metode ATR-FTIR juga 

dapat menganalisis mikroplastik dengan partikel besar yang 

memiliki ukuran (>500 µm) dan berbentuk tidak teratur. Serta 

sampel langsung dapat dianalisis tanpa preparasi terlebih dahulu 

(Wang dan Jun, 2018). Pembacaan FTIR berupa polimer berbasis 

karbon yang dapat digambarkan dengan mudah dari komposisi 

ikatan yang berbeda dengan menghasilkan spektrum unik yang 

membedakan partikel plastik dari partikel organik dan anorganik 

lainnya (Loder et al., 2015; Baalkhuyur et al., 2018). FTIR juga 
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dapat memberikan spektrum infra merah unik untuk ikatan kimia 

tertentu (Wang dan Wang, 2018). 

3.3 Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif 

kuantitatif yaitu dengan melihat hasil analisis mikroplastik 

berdasarkan ukuran dan jumlahnya serta secara kualitatif dengan 

melihat hasil analisis berdasarkan bentuk dan warna mikroplastik 

dengan menggunakan softwareMs. Excel. Untuk menguji 

homogenitas digunakan software SPSS v.23 (Baalkhuyur et al., 

2018). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Ikan Pelagis dan Demersal di Perairan Laut Tuban 

Ikan pelagis yang didapatkan pada penelitian ini yaitu ikan 

selar (Alepes vari) dan ikan cipa-cipa (Atropus atropos). Jenis 

ikan pelagis ditunjukkan pada gambar 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(a) 

(b) Gambar 4. 1 Sampel Ikan Pelagis (a) Ikan Selar (Alepes vari), (b) Ikan 

Cipa-cipa (Atropus atropos)  yang Didapatkan dari TPI Tuban, Jawa 

Timur (Dokumentasi Pribadi, 2020) 
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Sedangkan ikan demersal yang diperoleh pada penelitian ini 

yaitu, ikan kerapu (Epinephelus areolatus), dan ikan kurisi 

(Nemipterus japonicus). Jenis ikan demersal ditunjukkan pada 

Gambar 4.2. Total ikan yang didapatkan pada ikan pelagis dan 

demersal sebanyak 40 individu dengan jumlah masing-masing 10 

individu pada tiap spesies.  

  

(a) 

(b) 

Gambar 4. 2 Sampel Ikan Demersal (a) Ikan Kerapu Ekor Putih 

(Epinephelus areolatus), (b) Ikan Kurisi (Nemipterus japonicus)  

yang Didapatkan dari TPI Tuban, Jawa Timur (Dokumentasi Pribadi, 

2020) 
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Ikan yang telah teridentifikasi tersebut kemudian dilakukan 

pengukuran morfometri mengenai panjang total dan berat total 

(Lampiran 1). Ukuran ikan yang diperoleh menyesuaikan dengan 

kondisi di tempat pengambilan sampel. Diketahui dari keempat 

spesies tersebut memiliki panjang total dan berat total yang 

homogen berdasarkan uji homogenitas (lampiran 2). Uji 

homogenitas bertujuan untuk mengetahui varians skor (variansi 

antar kelompok sampel) memiliki ukuran yang sama atau tidak 

(Field, 2009). 

4.2 Kandungan Mikroplastik pada Saluran Gastrointestinal 

Ikan Pelagis dan Demersal di Perairan Laut Tuban 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ikan pelagis dan 

demersal yang diperoleh dari perairan Laut Tuban, 

mengakumulasi mikroplastik pada jaringan saluran 

gastrointestinal (Tabel 4.1). Hal ini diduga karena sepanjang 

pantai Kabupaten Tuban berpotensi tinggi dalam pencemaran 

plastik, dengan panjang garis pantai ±65 km berbagai kegiatan 

manusia mulai perindustrian, pelabuhan, perikanan (budidaya dan 

penangkapan), kepariwisataan, dan pemukiman secara tidak 

langsung sebagai bahan pembuangan limbah (Joesidawati, 2018). 

  

Gambar 4. 3 Sampah Plastik di Pesisir Tuban Dekat Tempat Pelelangan 

Ikan (TPI) (Dok. Pribadi, 2019) 
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Selain itu, adanya perkembangan industri yang pesat dan 

kegiatan pertambangan yang ekstraktif serta meningkatnya 

urbanisasi terutama pada daerah pesisir tanpa menggunakan 

fasilitas penanganan limbah menambah dampak buruk terhadap 

lingkungan terutama pesisir dan lautan, sehingga pencemaran 

yang terjadi menyebabkan penurunan kualitas pesisir dan laut di 

daerah Tuban dan akan dijumpai berbagai jenis sampah serta 

bahan pencemar (Damaianto dan Masduqi, 2014). Hal tersebut 

menyebabkan biota laut seperti ikan pelagis dan demersal 

tercemar oleh sampah plastik. Beberapa penelitian terkait 

akumulasi mikroplastik pada ikan pelagis dan demersal sudah 

banyak dilakukan di Indonesia (Tabel 4.2). Menurut Rochman et 

al. (2015), telah dilakukan pengukuran sampah plastik pada ikan 

yang dikumpulkan dari pasar ikan di Indonesia. Mereka 

menemukan 28% dari masing-masing ikan mengandung 

antropogenik dengan jumlah puing plastik rata-rata 1,4 ± 3,7 SD 

per ikan dalam masing-masing sampel.  

 
Tabel 4. 1 Jumlah Total dan Rata-rata Mikroplastik pada Saluran 

Gastrointestinal Ikan Pelagis dan Demersal di Perairan Laut Tuban, 

Jawa Timur 

Habitat 
Jumlah 

Sampel 

Jumlah Partikel Mikroplastik 

Total 
Rata-rata/ 

SD 

Paling 

Banyak 

Paling 

Sedikit 

Pelagis 20 38 7,6 ± 6,2 18 2 

Demersal 20 19 2,84 ± 3,2 8 1 

 

Jumlah partikel mikroplastik yang ditemukan pada sampel 

ikan pelagis (Alepes vari, Atropus atropos) dan demersal 

(Epinephelus areolatus, Nemipterus japonicus) di perairan Laut 
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Tuban sebanyak 57 pada 21 individu dari total 40 individu atau 

sebesar 52,5% dalam berbagai ukuran, bentuk, dan warna 

(Lampiran 4). Secara rinci, beberapa jenis mikroplastik yang 

teridentifikasi sebanyak 38 partikel pada  spesies ikan pelagis dan 

19 partikel pada ikan demersal. Pada masing-masing individu 

ikan pelagis memiliki paling sedikit 2 partikel dan paling banyak 

18 partikel mikroplastik dengan rata-rata mikroplastik pada 

saluran gastrointestinal ikan 7,6 ± 6,2 partikel pada tiap individu. 

Sedangkan, pada ikan demersal mengakumulasi mikroplastik 

paling sedikit 1 partikel dan paling banyak 8 partikel dengan rata-

rata sebesar 2,84 ± 3,2 pada tiap individu (Tabel 4.1). 

 

Gambar 4. 4 Jumlah Total Mikroplastik yang Ditemukan Pada Spesies 

Ikan Pelagis dan Demersal di Perairan Laut Tuban, Jawa Timur 

 

 

 

 

67%
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Persentase (%) akumulasi partikel mikroplastik pada spesies 

ikan pelagis adalah 67%, yaitu lebih tinggi dari akumulasi 

partikel mikroplastik pada ikan demersal (33%) (Gambar 4.4). 

Perbedaan jumlah tersebut diduga karena konsumsi mikroplastik 

pada ikan berhubungan erat dengan habitat, yaitu antara habitat 

ikan pelagis dan ikan demersal (Jabeen et al., 2016). Pada ikan di 

zona pelagis mempunyai sifat berenang bebas dengan melakukan 

migrasi secara vertikal maupun horizontal mendekati permukaan 

(Fréon et al., 2005; Nelwan et al., 2015). Sedangkan ikan yang 

habitatnya berada di zona demersal terdapat di dekat dasar 

perairan, baik di perairan bersubstrat lumpur atau lumpur berpasir 

(Lestari et al., 2016). 

Keberadaan mikroplastik pada saluran gastrointestinal ikan 

pelagis (Alepes vari, Atropus atropos) dan ikan demersal 

(Epinephelus areolatus, Nemipterus japonicus) mengindikasikan 

bahwa Perairan Laut Tuban mengakumulasi mikroplastik. Hal ini 

diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Joesidawati (2018) 

bahwa adanya distribusi mikroplastik di sepanjang Pantai 

Kabupaten Tuban.  

Gambar 4. 5 Partikel Mikroplastik yang Ditemukan pada Saluran 

Gastrointestinal A) Ikan Pelagis dan B) Ikan Demersal di Perairan Laut 

Tuban, Jawa Timur (Dok. Pribadi, 2020) 

A) B) 



 

 

 

Tabel 4. 2 Kontaminasi Terkait Mikroplastik Pada Beberapa Spesies Pelagis dan Demersal di Indonesia 

 

 

Lokasi Spesies Habitat Jaringan Rata-rata/ 

Individu 

Bentuk Sumber 

Perairan Laut 

Tuban, Jawa 

Timur 

Alepes vari Pelagis GI 2-6 Fiber Penelitian 

ini, 2020 Atropus atropos Demersal GI 1-3 Fiber, Fragmen 

Nemipterus 

japonicus 
Demersal GI 2-3 Fiber, Pelet 

Epinephelus 

areolatus 
Demersal GI 1 Fiber, Fragmen 

Pangandaran 

Bay, Jawa 

Barat 

Johnius sp. Demersal GI 12-13 Fiber, Fragmen, 

Film 

Ismail et al., 

2019 

Trichiurus sp. Demersal GI 5 Fiber, Fragmen, 

Film 

Selat Bali Sardinella lemuru Pelagis GI 1 Fiber Yudhantari 

et al., 2019 

Pantai Indah 

Kapuk Coast, 

Jakarta 

Siganus 

canaliculatus 

Demersal GI 4-52 Fiber, Fragmen, 

Film 

Hastuti et 

al., 2019 

Crenimugil seheli Pelagis GI 1-39 Fiber, Fragmen, 

Film 

4
7
 



 
 

 

Lokasi Spesies Habitat Jaringan Kontaminasi 

Mikroplastik/ 

Individu 

Bentuk Sumber 

Pantai Baron, 

Yogyakarta 

Katsuwonus 

pelamis L. 

Pelagis GI 8-46 Fiber, Fragmen, 

Film 

Suwartining

sih, 2020 

Auxis thazard Pelagis GI 35-215 Fiber, Fragmen, 

Film 

Nemipterus 

japonicus 

Demersal GI 0-158 Fiber, Fragmen, 

Film 

Johnius heterolepis 

B. 

Demersal GI 0-18 Fiber, Fragmen 

Pulau 

Biawak, Jawa 

Barat 

Scarus quoyi Demersal GI 214 Fiber, Fragmen Ismail et 

al., 2018 Lutjanus lutjanus Demersal GI 49 Fiber, Fragmen 

Lethrinus atkinsoni Demersal GI 97 Fiber, Fragmen 

Lethrinus atkinsoni Demersal GI 91 Fiber, Fragmen 

Valamugil seheli Demersal GI 60 Fiber, Fragmen 

Chaetodon 

guttatissimus 

Demersal GI 297 Fiber, Fragmen 

Priachantus tayenus Demersal GI 116 Fiber, Fragmen 

Banda Aceh, 

NAD; TPI 

Lampulo 

Euthynnus affinis Demersal GI 6 Fragmen Yumni et 

al., 2020 Sardinella lemuru Pelagis GI 6 Fragmen 

GI= Gastrointestinal

4
8
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Mikroplastik dapat masuk kedalam tubuh organisme akuatik 

melalui rute penyerapan yang berbeda-beda. Untuk ikan, dapat 

melalui beberapa jalur. Pertama, mikroplastik dapat dengan 

sengaja dicerna karena diduga sebagai makanan ikan, di mana 

beberapa spesies ikan dapat secara aktif mengakumulasi 

mikroplastik yang secara visual mirip dengan mangsanya. Kedua, 

mikroplastik kemungkinan telah tertelan secara pasif atau tidak 

sengaja tertelan, dan yang ketiga dapat ditransfer melalui rantai 

makanan (Roch et al., 2020). 

Selain itu, potensi ingestion atau konsumsi mikroplastik 

yang berbeda-beda juga dapat disebabkan oleh perbedaan tipe 

habitat, yaitu antara ikan pelagis dan demersal, sehingga 

mempengaruhi jumlah mikroplastik yang tertelan. Hal ini juga 

terjadi pada ikan pelagis dan demersal yang diperoleh dari 

Perairan Laut Tuban, di mana akumulasi pada ikan pelagis lebih 

tinggi daripada ikan demersal karena faktor perbedaan feeding 

habit (Jovanovic, 2016). Di mana ikan selar (Alepes vari) dan 

ikan cipa-cipa (Atropus atropos) yang diperoleh dari Perairan 

Laut Tuban merupakan spesies ikan pelagis yang termasuk dalam 

famili Carangidae dan tergolong pelagis karnivora yang memakan 

berbagai jenis crustasea dan berbagai ikan di permukaan laut 

(Nair, 2000; Sajana et al., 2019). Sedangkan ikan demersal yang 

diperoleh dari perairan Laut Tuban, yaitu ikan kerapu ekor putih 

(Epinephelus areolatus) dan ikan kurisi (Nemipterus japonicus) 

yang merupakan jenis ikan karnivora atau pemakan daging dan 

mengambil makanannya pada dasar substrat pasir perairan 

(Baalkhuyur et al., 2018). 

Kemungkinan lebih banyak konsumsi mikroplastik oleh 

spesies pelagis daripada ikan demersal dapat disebabkan karena 

densitas mikroplastik yang tersedia di permukaan laut lebih 

rendah daripada densitas air laut (Lattin et al., 2004; Hastuti et 

al., 2019). Beberapa polimer mikroplastik memiliki densitas lebih 

rendah daripada densitas air laut. Maka, mikroplastik dapat 

melebur menuju sungai dari daratan dan diangkut menuju 

lingkungan laut (Hastuti et al., 2019). Hasil penelitian 
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menunjukkan mikroplastik yang ditemukan pada spesies ikan 

pelagis dominan fiber dan berdasarkan uji FTIR menunjukkan 

hasil polimer yaitu PE (Polyethylene) yang mana memiliki 

densitas lebih rendah (ρ = 0,92-0,97 g/cm3) dibawah densitas air 

laut (ρ = 1,027 g/cm3), sehingga menyebabkan mikroplastik 

melayang di perairan (Brandrup et al., 2004; UNEP, 2016). 

Polyethylene (PE) merupakan polimer yang palng banyak 

diproduksi (Erni-Cassola et al., 2019). Polimer PE juga banyak 

digunakan untuk kemasan produk seperti, wadah makanan dan 

botol air minum. Selain itu, PE juga digunakan untuk tekstil kain 

berupa serat panjang dan tahan lama (Silva dan Mark, 2020), di 

mana produk tersebut dapat memasuki laut melalui pengolahan 

air limbah yang kurang tepat (Browne et al., 2011; Rochman et 

al., 2015; Lopes et al., 2020). Sehingga hal tersebut menyebabkan 

ikan pelagis mengakumulasi lebih banyak mikroplastik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lusher et al. (2013) terhadap 

5 spesies pelagis (Merlangius merlangus, Micromesistius 

poutassou, Trachurus trachurus, Trisopterus minutus, dan Zeus 

faber) dan 5 spesies spesies demersal (Aspitrigla cuculus, 

Callionymus lyra, Cepola macrophthalma, Buglossisium luteum, 

dan Microchirus variegates), juga melaporkan bahwa konsumsi 

mikroplastik pada ikan pelagis (38%) lebih besar daripada ikan 

demersal (35%). Penelitian serupa oleh Rummel et al. (2016), 

pada 2 spesies pelagis (Clupea harengus dan Scomber scombrus) 

dan 3 spesies demersal (Limanda limanda, Platichthys flesus, dan 

Gadus morhua), menyebutkan bahwa mikroplastik pada ikan 

pelagis (10,7%) lebih banyak daripada ikan demersal (3,4%). 

Suwartiningsih et al. (2020) juga melakukan penelitian 

mikroplastik pada 2 spesies pelagis (Katsowunus pelamis, Auxis 

thazard) dan 2 spesies demersal (Nemipterus japonicus, Johnius 

heterolepis B.), menyebutkan bahwa konsumsi mikroplastik pada 

ikan pelagis lebih tinggi  (100%) dibandingkan dengan ikan 

demersal (95%). 
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4.3 Karakteristik Fisik dan Kimia Mikroplastik pada Saluran 

Gastrointestinal Ikan Pelagis dan Demersal di Perairan Laut 

Tuban 

4.3.1 Warna Mikroplastik 

Berdasarkan hasil pengamatan visual warna mikroplastik 

pada saluran gastrointestinal ikan pelagis dan demersal di 

perairan Laut Tuban, ditemukan empat jenis warna yaitu, warna 

hitam, biru, merah, kuning. Secara rinci, pada ikan pelagis 

ditemukan tiga warna mikroplastik yaitu warna hitam (82%), biru 

(13%), dan merah (5%). Pada ikan demersal juga ditemukan tiga 

jenis warna mikroplastik yaitu, hitam (69%), biru (26%), dan 

kuning (5%) (Gambar 4.6). Warna mikroplastik paling dominan 

yang ditemukan pada saluran gastrointestinal ikan pelagis dan 

demersal adalah hitam diikuti oleh warna biru, merah, dan 

kuning. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

menyebutkan bahwa warna mikroplastik yang paling umum 

adalah biru dan hitam (Lopes et al., 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 6 Persentase Warna Mikroplastik yang Ditemukan Pada 

Seluruh Saluran Gastrointestinal Spesies Ikan Pelagis dan Demersal di 

Perairan Laut Tuban, Jawa Timur 
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Penelitian serupa oleh Lusher et al. (2013) melaporkan 

bahwa variasi warna partikel mikroplastik yang ditemukan pada 

biota laut didominansi oleh warna hitam (45%). Penelitian oleh 

Akhbarizadeh et al. (2019) juga menyatakan bahwa akumulasi 

mikroplastik pada seafood juga didominansi oleh warna hitam 

(70%). Warna hitam ditangkap oleh ikan karena sama dengan 

warna pelet serta warna ini dikaitkan dengan beberapa mangsa 

yang umum (Ory et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakter warna mikroplastik yang ditemukan pada saluran 

gastrointestinal ikan pelagis dan demersal di perairan Laut Tuban, 

Jawa Timur didominasi oleh warna hitam, kemudian disusul oleh 

warna biru, merah, dan kuning ditunjukkan pada Gambar 4.7. 

Umumnya, mikroplastik yang berwarna-warni dan berukuran 

kecil dianggap sebagai makanan oleh organisme laut trofik yang 

lebih rendah karena selektivitas makanan mereka yang terbatas 

(Murphy et al., 2017; Akhbarizadeh et al., 2019), sehingga 

spesies demersal yang mengambil makanan dari trofik yang lebih 

Gambar 4. 7 Ragam Warna Mikroplastik yang Ditemukan Pada Saluran 

Gastrointestinal Ikan Pelagis dan Demersal di Perairan Laut Tuban. (a) 

Fiber Hitam, (b) Fragmen Biru, (c) Fragmen Merah, (d) Pelet Kuning 

a. b. 

c. d. 
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rendah kemungkinan mengakumulasi mikroplastik dari 

mangsanya. Mikroplastik dengan berbagai warna-warna yang 

menarik kemungkinan  dicerna oleh biota karena daya tarik dan 

kemiripannya dengan mangsa asli atau makanan (Wright et al., 

2013; van Cauwenberghe et al., 2015; Firdaus et al., 2019). Selain 

itu, warna yang berbeda pada mikroplastik juga mencerminkan 

keragaman sumber pencemar (Gallagher et al., 2016; Bellas et al., 

2016). Bersama dengan ukurannya yang kecil dan daya apungnya 

yang tinggi, warna-warna yang menarik membuat mikroplastik 

menjadi tersedia untuk ikan (Chatterjee dan Sharma, 2019; 

Firdaus et al., 2019). 

Dalam peneltian, uji FTIR menghasilkan jenis polimer 

polyethylene (PE) dan polyamide (PA). Polyethylene adalah 

polimer hidrokarbon yang paling umum digunakan. PE dengan 

densitas rendah menjadi salah satu yang paling penting dari nilai 

plastik, dengan perkiraan pasar global US$33 miliar (Da Costa et 

al., 2018). Polimer PE banyak digunakan untuk produk kemasan 

yang digunakan sehari-hari seperti tas belanjaan, kantong plastik, 

wadah makanan, dan botol minuman, sehingga menyebabkan 

kemungkinan mikroplastik dengan warna hitam, biru, merah dan 

kuning berasal dari produk tersebut. Selain itu, mikroplastik 

berbagai warna dengan bentuk fiber juga dapat berasal dari tekstil 

kain yang menggunakan polimer polyethylene sebagai bahan 

dalam proses pembuatannya (Silva dan Mark, 2020). Polimer PA 

juga berperan sebagai bahan baku dalam proses produksi 

pengganti serat berkekuatan tinggi dalam produk pakaian serta 

sering digunakan dalam industri perikanan (Wen et al., 2018). PA 

juga sering diterapkan dalam pembuatan ban, mesin dan peralatan 

masak, dan jaring ikan maupun tali (Hansen et al., 2013), 

sehingga kemungkinan adanya mikroplastik yang ditemukan 

dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tersebut. Hal ini 

diperkuat dengan adanya berbagai pembuangan limbah di daerah 

pemukiman sepanjang pantai Kabupaten Tuban (Joesidawati, 

2018). 
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Karakter warna pada mikroplastik juga telah digunakan 

sebagai indeks fotodegradasi dan lamanya plastik berada di 

permukaan laut (Hidalgo-Ruz et al., 2012). Warna hitam yang 

ditemukan pada mikroplastik tersebut dapat berubah karena 

proses pelapukan (Kalogerakis et al., 2017; Wu et al., 2018; 

Firdaus et al., 2019) selama transportasi di permukaan air 

(Firdaus et al., 2019). Begitu berada di lingkungan, mikroplastik 

dapat mengalami degradasi melalui proses abiotik atau biotik, 

yang dapat bertindak secara simultan atau berurutan. Namun, 

mekanisme ini tidak hanya bergantung pada pengaturan 

lingkungan saja, tetapi juga pada karakteristik fisik dan kimia dari 

bahan polimer (Lambert et al., 2014). Mikroplastik berwarna 

hitam yang ditemukan di saluran Gastrointestinal ikan yang telah 

lama, pada dasarnya karena kemampuannya untuk menyerap 

polutan (Hiwari et al., 2019; Suwartiningsih et al., 2020). Warna 

kuning pada pelet telah dikemukakan bahwa pelet dengan 

senyawa polimer PE dapat berubah warna karena mengandung 

jumlah PCB yang lebih tinggi daripada pelet yang tidak berubah 

warna, karena proses perubahan warna (menguning) merupakan 

indikasi waktu pemaparan yang lebih lama terhadap air laut, yang 

mengakibatkan kemungkinan polimer menjadi teroksidasi 

(Hidalgo-Ruz et al., 2012). 

4.3.2 Bentuk Mikroplastik 

Berdasarkan penelitian ini, diketahui bentuk yang ditemukan 

pada saluran gastrointestinal ikan pelagis di perairan Laut Tuban 

dari 38 partikel mikroplastik dominan berbentuk fiber (74%) 

kemudian diikuti oleh fragmen (26%). Sedangkan bentuk 

mikroplastik yang ditemukan pada saluran gastrointestinal ikan 

demersal, memiliki tiga macam bentuk yaitu, fiber (84%), 

fragmen (11%), dan pelet (5%) dari 19 partikel yang diamati 

(Gambar 4.9). Beberapa penelitian terkait mikroplastik pada 

saluran gastrointestinal ikan yang dilakukan oleh Lusher et al. 

(2013), Jabeen et al. (2016), Azad et al. (2018), Akhbarizadeh et 

al. (2019), Cordova et al. (2019), dan Klangwurak dan Suwaree 
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(2020) juga melaporkan bentuk fiber sebagai mikroplastik yang 

paling dominan dalam sampel ikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikroplastik memiliki bentuk bervariasi mulai dari fiber 

yang tidak beraturan hingga panjang dan tipis. Serta sebagian 

besar fragmen yang ditemukan dalam sedimen subtidal dan muara 

adalah fiber. Bentuk fragmen mikroplastik tergantung pada proses 

fragmentasi serta lama waktu tinggal di lingkungan. Sedangkan 

mikroplastik pelet, sebagian besar berbentuk bulat telur hingga 

bulat telur dengan ujung bulat. Bentuk tepi yang tajam tidak 

beraturan mengindikasikan pecahnya potongan yang lebih besar, 

sementara tepi yang halus sering dikaitkan dengan fragmen yang 

telah lama dan dipoles secara terus-menerus oleh partikel lain 

atau sedimen. Variasi bentuk pada mikroplastik disebabkan oleh 

degradasi atau erosi pada permukaan partikel yang diakibatkan 

dari kerusakan biologis, fotodegradasi, pelapukan kimia, atau 

pengaruh fisik (aksi gelombang, angin, cuaca-UV). Hal tersebut 

menyebabkan berbagai macam bentuk partikel mikroplastik 

Gambar 4. 8 Jenis-jenis Bentuk Mikroplastik yang Ditemukan Pada 

Saluran Gastrointestinal Ikan Pelagis dan Demersal di Perairan Laut 

Tuban. (A) Fiber, (B) Fragmen, (C) Pelet 

A B 

C 
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(Hidalgo-Ruz et al., 2012). Bentuk mikroplastik juga merupakan 

salah satu visual yang menyerupai mangsa ikan (Carson, 2013). 

Dalam konteks ini, bentuk mikroplastik menjadi karakter sumber 

asal limbah primer atau sekunder (Rodriguez-Seijo dan Pereira, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 4. 9 Persentase Bentuk Mikroplastik yang Ditemukan Pada 

Saluran Gastrointestinal Ikan Pelagis dan Demersal di Perairan Laut 

Tuban 

Fiber merupakan morfotipe plastik yang paling dominan 

dalam penelitian ini dengan persentase pada ikan pelagis (74%) 

dan ikan demersal (84%), yang mana mirip dengan penelitian 

sebelumnya pada ikan demersal (82,76%) dan ikan pelagis 

(57,14%) (Klangwurak dan Suwaree, 2020). Diikuti dengan 

bentuk fragmen yang merupakan bentuk dominan dari puing-

puing plastik yang ditemukan pada ikan dari daerah penangkapan 

ikan, pasar, pantai, dan laut (Karbalaei et al., 2019). Selain itu, 

bentuk mikroplastik lainnya yang ditemukan adalah pelet. 

Penelitian oleh Wright et al. (2013) menyebutkan bahwa 

mikroplastik yang banyak mencemari lingkungan laut adalah 

pelet, fragmen tidak beraturan, dan fiber (Mathalon dan Paul, 
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2014). Ketiga bentuk mikroplastik (fiber, fragmen, dan pelet) di 

sedimen dan air laut, menunjukkan asal-usul yang sama untuk 

partikel mikroplastik yang diproduksi di hulu, daerah pedesaan 

atau di daerah perkotaan yang sangat padat penduduk.  

Dalam penelitian, berdasarkan hasil uji FTIR menunjukkan 

bahwa polimer yang terdapat pada fiber adalah polyethylen (PE) 

dan polyamide (PA). Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Silva 

dan Mark (2020), menyebutkan bahwa fiber biasanya terdiri dari 

polimer akrilik, poliester, atau poliamida (Silva dan Mark, 2020). 

Studi sebelumnya melaporkan bahwa proses pencucian kain bisa 

melepaskan 1900-700.000 fiber per 6 kg ke lingkungan (Napper 

dan Thompson, 2016; Browne et al., 2010; Firdaus et al., 2019). 

Pencemar fiber utama berasal dari limbah rumah tangga sebagai 

konsekuensi dari kegiatan mencuci kain dan penggunaan harian 

produk perawatan pribadi, mikrofiber dari kosmetik dan handuk 

wajah sekali pakai (Hernandez et al., 2017; Peng et al., 2017; 

Wen et al., 2018), yang mana produk-produk tersebut terdiri dari 

polimer PE dan PA dalam proses pembuatannya (Silva dan Mark, 

2020). 

Selama penangkapan, ikan juga dapat menelan mikroplastik 

yang menumpuk di jaring, atau berasal dari jaring itu sendiri 

(Lusher et al., 2013; Nelms et al., 2018). Polimer PA sering 

diterapkan sebagai alat tangkap yang digunakan oleh industri 

perikanan (Hansen et al., 2013), sehingga membuat banyaknya 

konsumsi mikroplastik berbentuk fiber pada organisme ikan 

(Akhbarizadeh et al., 2019). Jenis fiber yang berasal dari kegiatan 

nelayan tersebut, berasal dari jaring ikan yang telah terdegradasi 

(Ismail et al., 2019). Penemuan fiber yang dominan pada 

mikroplastik yang ditemukan pada saluran gastrointestinal ikan 

pelagis disebabkan karena bentuk dan ukuran yang tipis sehingga 

menyebabkan fiber sering ditemukan mengapung di permukaan 

air (GESAMP, 2015; Yudhantari et al., 2018). Namun, fiber yang 

dilepaskan dari pipa drainase instalasi pengolahan air limbah, 

dapat masuk ke permukaan air dan akhirnya terakumulasi dalam 



58 
 

 

sedimen (Wen et al., 2018), sehingga menyebabkan mikroplastik 

fiber juga ditemukan pada spesies ikan demersal.  

Mikroplastik fragmen yang ditemukan pada saluran 

gastrointestinal ikan pelagis dan demersal di perairan Laut Tuban 

merupakan mikroplastik sekunder yang berasal dari degradasi 

puing-puing plastik yang lebih besar melalui proses pelapukan 

alami (Tanaka dan Takada, 2016; Asadi et al., 2019), retakan 

permukaan (Cooper dan Corcoran, 2010; James et al., 2020) dan 

akhirnya terfragmentasi menjadi mikroplastik (Yakimets et al., 

2004; Song et al., 2017; Julienne et al., 2019; James et al., 2020). 

Tipe fragmen merupakan salah satu mikroplastik sekunder yang 

sering berkaitan dengan daerah yang memiliki kepadatan 

penduduk (Browne et al., 2011; Ballent et al., 2012; Desforges et 

al., 2014). Hal ini diperkuat dengan adanya pemukiman di sekitar 

perairan Tuban (Joesidawati, 2018). Hasil uji FTIR juga 

menunjukkan bahwa mikroplastik fragmen terdiri dari 

polyethylene, yang umumnya digunakan dalam produk konsumen 

(misalnya, kantong plastik, botol, topi, wadah, dll) (Cole et al., 

2011). Serta dapat berasal dari penggunaan harian bahan kemasan 

makanan, wadah, dan barang-barang lainnya juga menjadi sumber 

utama fragmen (Wang et al., 2016; Baldwin et al., 2016; Firdaus 

et al., 2019). Pada spesies demersal juga ditemukan mikroplastik 

berbentuk pelet yang umumnya dianggap sebagai mikroplastik 

primer (Law et al., 2010; Zhu et al., 2019). Pelet sebagai sumber 

primer biasanya langsung diproduksi oleh pabrik bahan baku 

pembuatan produk plastik (Kingfisher, 2011), seperti aplikasi 

industri termasuk obat-obatan dan industri plastik perangkat 

medis yang diproduksi dalam skala mikro termasuk yang 

digunakan untuk membentuk produk plastik yang lebih besar 

(pelet resin pra-produksi) (Lusher et al., 2017). Polimer pelet 

berasal dari polyethylene (PE), di mana warna kuning pada pelet 

telah dikemukakan bahwa pelet dengan senyawa polimer PE 

dapat berubah warna karena mengandung jumlah PCB yang lebih 

tinggi daripada pelet yang tidak berubah warna, karena proses 

perubahan warna (menguning) merupakan indikasi waktu 
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pemaparan yang lebih lama terhadap air laut dan polimer menjadi 

teroksidasi (Hidalgo-Ruz et al., 2012). 

4.3.3 Ukuran Mikroplastik 

Hasil penelitian menunjukkan bermacam-macam ukuran 

mikroplastik yang ditemukan pada saluran gastrointestinal ikan 

pelagis dan demersal di perairan Laut Tuban (Gambar 4.10). 

Terdapat mikroplastik mulai dari ukuran terkecil 108 µm (0,108 

mm) dengan bentuk fragmen dan ukuran terbesar 1998,1 µm  (1,9 

mm) dengan bentuk fiber. Menurut Nor dan Obbard (2014), 

partikel mikroplastik yang diamati secara visual dikategorisasi 

berdasarkan sepuluh ukuran kelas: kelas 1 (<20 µm); kelas 2 (20-

40 µm); kelas 3 (40-60 µm); kelas 4 (60-80 µm); kelas 5; (80-100 

µm); kelas 6 (100-500 µm); kelas 7 (500- 1000 µm); kelas 8 

(1000-2000 µm); kelas 9 (2000-5000 µm); dan kelas 10 (>5000 

µm). 
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Gambar 4. 10 Ragam Ukuran Miroplastik yang Ditemukan Pada 

Saluran Gastrointestinal Ikan Pelagis dan Demersal di Perairan Laut 

Tuban. (A) Fiber, (B) Fiber, (C) Pelet, (D) Fiber 
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Rentang ukuran mikroplastik paling banyak yang ditemukan 

pada saluran gastrointestinal ikan pelagis di perairan Laut Tuban 

adalah 100-500 µm (0,1-0,5 mm), yaitu berada pada kelas 6 

ukuran mikroplastik dengan persentase 62%. Kemudian diikuti 

oleh kelas 7 (16%) dengan ukuran 500-1000 µm (0,5-1 mm) dan 

kelas 8 (16%) dengan rentang ukuran 1000-2000 µm (1-2 mm). 

Sedangkan pada ikan demersal memiliki rentang ukuran sebanyak 

68% pada kelas 6 (100-500 µm), diikuti dengan kelas 7 (500-

1000 µm) sebesar 19% dan kelas 8 (1000-2000) µm sebanyak 

19% (Gambar 4.11). 

 

 
 

Gambar 4. 11 Persentase Ukuran Miroplastik yang Ditemukan Pada 

Saluran Gastrointestinal Ikan Pelagis dan Demersal di Perairan Laut 

Tuban 

Ukuran mikroplastik merupakan karakteristik penting karena 

memiliki potensi dicerna oleh berbagai organisme laut (Cole et 

al., 2013; Lusher et al., 2015; Ferreira et al., 2016; Firdaus et al., 

2019). Hasil penelitian menunjukkan ukuran dominan 

mikroplastik berada pada kisaran 100-500 µm. Hal ini serupa 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Manalu et al. 
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(2017), juga melaporkan bahwa ukuran dominan mikroplastik 

yang ditemukan di laut berkisar antara 100-500 µm. Selain itu, 

Eerkes-Medrano dan Thompson (2018) menyatakan bahwa 

ukuran mikroplastik juga dapat dipengaruhi oleh retensi di dalam 

tubuh ikan. Ukuran mikroplastik yang masuk dalam saluran 

gastrointestinal memiliki resistensi waktu yang berbeda. Semakin 

besar ukuran saluran gastrointestinal maka semakin lama 

mikroplastik berada di tubuh ikan karena sulitnya proses egestion. 

Ukuran yang kecil pada mikroplastik juga menunjukkan 

kemungkinan lamanya proses degradasi yang dialami selama di 

lingkungan (Hiwari et al., 2019; Suwartiningsih et al., 2020). 

Degradasi mikroplastik dapat disebabkan oleh erosi, suhu atau 

fotooksidasi (Karbalaei et al., 2019; Suwartiningsih et al., 2020). 

Selain itu, panjang lintasan pada sungai dimana semakin panjang 

plastik melewati, maka berpengaruh terhadap ukuran partikel 

plastik yang akan semakin kecil (Firdaus et al., 2019). 

Berdasarkan hasil pada penelitian ini, mikroplastik 

menunjukkan tipe polimer PE dengan ukuran dominan 100-500 

µm. Hal ini sesuai dengan studi sebelumnya, yang menyatakan 

bahwa karakter ukuran mikroplastik jenis polyethylene yaitu 

berkisar antara 200-250 µm (Teuten et al., 2007). Selain itu, tipe 

polimer PA juga terdeteksi pada saluran gastrointestinal ikan 

pelagis dan demersal di perairan Laut Tuban. Berdasarkan tipe 

polimer PA yang terdeteksi pada fiber, kemungkinan sumber 

mikroplastik berasal dari alat tangkap. Di mana studi sebelumnya 

menyebutkan bahwa tipe polimer PA yang ditemukan pada 

mikroplastik karena dipengaruhi oleh alat tangkap seperti 

plankton net berukuran 80 µm yang mana menghasilkan 

mikroplastik jenis fiber. Kelimpahan fiber yang tinggi juga telah 

dilaporkan oleh studi pengambilan sampel air permukaan dengan 

jaring jala berukuran 330 µm yang mana alat tangkap tersebut 

juga memiliki memiliki tipe polimer PA (Baldwin et al., 2016; 

Fischer et al., 2016; Su et al., 2016; Eerkes-Medrano dan 

Thompson, 2018). 
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Semakin kecil ukuran mikroplastik yang ditemukan, maka 

semakin besar dampaknya terhadap biota dan ekosistem, 

kemudian dapat dianggap sebagai mangsa oleh berbagai 

organisme pelagis, bentik, termasuk zooplankton (Cole et al., 

2013; Tata et al., 2020). Pada zona bentik, gesekan yang 

berkelanjutan dengan sedimen secara konstan menghasilkan 

partikel yang lebih kecil yang menumpuk di dasar laut (da Costa 

et al., 2016).  Lusher et al. (2013), juga membuktikan bahwa 

banyaknya ukuran kecil pada mikroplastik memfasilitasi 

penyerapan lebih banyak pada organisme dibandingkan dengan 

makroplastik. 

4.3.4 Tipe Polimer Mikroplastik 

Tipe polimer mikroplastik diketahui melalui analisis gugus 

fungsi pada sampel menggunakan Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy (FTIR). Sampel mikroplastik yang ditemukan pada 

saluran gastrointestinal ikan pelagis dan demersal di perairan Laut 

Tuban diuji tipe polimernya berdasarkan warna dan bentuk. 

Analisis tipe polimer berhasil dilakukan pada 4 sampel dari total 

57 partikel mikroplastik yang ditemukan. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa mikroplastik fiber hitam dan fiber biru, 

memiliki tipe polimer polyethylen (PE) dan polyamide (PA). 

Sedangkan tipe polimer yang teridentifikasi pada mikroplastik 

fragmen biru dan pelet adalah  polyethylen (Lampiran 6). Hasil ini 

didukung oleh penelitian Karbalaei et al. (2019), yang 

melaporkan bahwa jenis polimer plastik yang paling sering 

ditemukan pada organisme ikan di laut adalah polyethylen 

(88,4%). Hal ini juga terjadi pada penelitian Cordova et al. (2019) 

dan James et al. (2020), menyatakan bahwa polyethylen 

merupakan polimer utama yang sering ditemukan dalam analisis 

mikroplastik pada saluran gastrointestinal ikan. 

Polimer tersebut adalah yang paling banyak diproduksi oleh 

industri plastik yang sering ditemukan di lingkungan laut yang 

berbeda di seluruh dunia (GESAMP, 2015; Lopes et al., 2020). 

Polyethylen (PE) merupakan jenis utama dari plastik yang diamati 

dalam saluran gastrointestinal ikan dari daerah penangkapan ikan, 
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pasar, pantai dan laut (Karbalaei et al., 2019), serta telah 

diidentifikasi sebagai yang paling berpolusi di lingkungan 

perairan karena daya tahannya dan berbagai aplikasi dalam 

pembungkusan (Cassola et al., 2019). Polyethylen merupakan 

polimer densitas rendah sehingga sering ditemukan terutama 

dalam makanan ikan di perairan pelagis (Lusher et al., 2013). 

Banyaknya kandungan PE disebabkan karena permintaan dan 

produksi Polyethylen yang tinggi dan berkontribusi terhadap 

pembuangan polimer plastik ini ke lingkungan perairan (Plastics 

Europe, 2017). Hal ini pada gilirannya berpotensi menyebabkan 

konsumsi oleh organisme akuatik (Hidalgo-Ruz et al., 2012). 

Selain itu, polyethylen merupakan plastik yang paling banyak 

digunakan dalam barang-barang kebutuhan sehari-hari (Naik et 

al., 2020), dan juga dapat berupa mikroplastik primer seperti 

dalam produk kosmetik, deterjen, produk pembersih dan 

pemeliharaan untuk industri. Produksi tinggi polyethylen karena 

memiliki kerapatan dibawah satu sehingga besar kemungkinan 

apabila jenis polimer ini melimpah (Lassen et al., 2015). Polimer 

PE juga banyak digunakan untuk kemasan konsumen, tas 

belanjaan, wadah makanan, dan botol air minum, sehingga asal-

usul mikroplastik berbentuk fragmen dan pelet merupakan 

degradasi mekanis dari bahan polimer tersebut setelah dibuang  

(Silva dan Mark, 2020). Mikroplastik fiber yang teridentifikasi 

jenis polimer polyethylen kemungkinan berasal dari polimer yang 

umum digunakan untuk tekstil kain yang diorganisasikan dari 

serat polimer panjang, diikat secara kolektif dengan perlakuan 

mekanis, termal atau pelarut untuk menghasilkan lembaran yang 

tipis, dan sangat tahan lama (Silva dan Mark, 2020), kemudian 

memasuki lingkungan laut melalui pengolahan air limbah 

(Browne et al., 2011; Rochman et al., 2015; Lopes et al., 2020). 

Sedangan tipe polimer Polyamide (PA) adalah varietas 

poliester termoplastik yang paling umum yang dikenal sebagai 

nilon, merupakan bahan baku yang berguna dengan serat 

kekuatan tinggi. Polyamide sering mengganti serat alami dan 

kabel logam dalam produk pakaian dan industri serta sering 
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digunakan dalam industri perikanan (Wen et al., 2018). 

Perbedaan komposisi jenis polimer tersebut kemungkinan 

disebabkan karena perbedaan dalam sumber mkroplastik di 

berbagai daerah laut dalam atau permukaan, serta perbedaan 

dalam proses transpor vertikal antara berbagai mikroplastik (Peng 

et al., 2018). Selain itu, penggunaan polyamide juga diterapkan 

dalam pembuatan bantalan, mesin dan peralatan masak, jaring 

ikan dan tali (Hansen et al., 2013). 

Plastik dengan low density seperti polyethylen, maka akan 

tenggelam dalam air jika bertemu dengan gelombang (Cole et al., 

2011). Fragmen berwarna biru tersebut diidentifikasi sebagai low 

density polyethylen (LDPE) yang memiliki kepadatan lebih 

rendah dari air laut (Andrady, 2011; Cole et al., 2011; Corcoran, 

2015; Firdaus et al., 2019). Di mana densitas polyethylen (ρ = 

0,92 g/cm3) dibawah massa jenis air laut (ρ = 1,027 g/cm3), 

sehingga menyebabkan mikroplastik melayang di kolom perairan 

(Brandrup et al., 2004; UNEP, 2016). Namun, polimer 

polyethylen juga ditemukan dalam sedimen karena disebabkan 

oleh biofoulling. Biofoulling dapat mengendapkan partikel ke 

dasar laut, karena dapat meningkatkan kepadatan dan berat 

mikroplastik (Andrady, 2011; Cole et al., 2011; Corcoran, 2015; 

Firdaus et al., 2019). Sepanjang di perairan, partikel plastik 

mengalami biofouling dan terkolonisasi organisme sehingga 

tenggelam. Selain itu, mikroplastik dapat pula terdegradasi, 

terfragmentasi dan melepas bahan perekat sehingga partikel akan 

berubah densitasnya dan terdistribusi di antara permukaan dan 

dasar perairan (Widianarko dan Inneke, 2018). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pada ikan pelagis (ikan selar (Alepes vari), ikan cipa-cipa 

(Atropus atropos)) dan ikan demersal (ikan kerapu 

(Epinephelus areolatus), ikan kurisi (Nemipterus 

japonicus)) yang diperoleh dari perairan Laut Tuban, Jawa 

Timur mengakumulasi mikroplastik pada saluran 

gastrointestinalnya dengan masing-masing persentase 

sebesar 67% dan 33%. 

2. Karakter visual mikroplastik yang diamati pada saluran 

gastrointestinal ikan pelagis dan demersal di perairan Laut 

Tuban, menunjukkan warna dominan mikroplastik adalah 

hitam, dengan bentuk dominan fiber dan ukuran paling 

banyak berkisar antara 100-500 µm. Serta tipe polimer 

yang ditemukan pada 4 dari 57 partikel mikroplastik 

adalah polyethylen dan polyamide. 

5.2 Saran 

Saran untuk penelitian lanjutan berkaitan dengan topik ini 

adalah: 

1. Diperlukan adanya penelitian untuk melihat keberadaan 

mikroplastik pada organ ikan selain saluran 

gastrointestinal. 

2. Ruang lingkup penelitian dapat diperluas dengan meneliti 

keberadaan mikroplastik pada jenis ikan pelagis dan 

demersal selain ikan Alepes vari, Epinephelus areolatus, 

Atropus atropos, dan Nemipterus japonicus. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Pengukuran morfometri (Panjang Total dan Berat 

Total) ikan pelagis dan demersal di perairan Laut Tuban, Jawa 

Timur 

Jenis Ikan 

Kode 

Sampel 

Panjang Total 

(cm) 

Berat Total 

(gr) 

Cipa-cipa (Atropus 

atropos) 

A1 11,2 20 

A2 11,3 22 

A3 11 20 

A4 11 24 

A5 11,5 26 

A6 11,6 26 

A7 11 20 

A8 11,5 21 

A9 11,2 23 

A10 11 24 

Kurisi (Nemipterus 

japonicus) 

B1 19,6 89 

B2 18 77 

B3 21,5 99 

B4 17,1 68 

B5 18,5 73 

B6 17 67 

B7 17 63 

B8 22,2 124 

B9 16,3 63 

B10 20 89 
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Kerapu 

(Epinephelus 

areolatus) 

C1 26,5 230 

C2 25,5 204 

C3 27,2 254 

C4 26 198 

C5 28,7 302 

C6 28,5 298 

C7 29 304 

C8 26,5 195 

C9 28,5 268 

C10 26,5 201 

Selar (Alepes vari) 

D1 16,5 64 

D2 16,5 52 

D3 17 60 

D4 15 45 

D5 16 51 

D6 15 44 

D7 17,5 67 

D8 15,6 48 

D9 15 39 

D10 15 39 
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Lampiran 2: Uji homogenitas morfometri panjang total ikan 

pelagis dan demersal di perairan Laut Tuban, Jawa Timur 

1. Uji homogenitas panjang total ikan selar (Alepes vari) 

 

 

 

 

2. Uji homogenitas panjang total ikan cipa-cipa (Atropus 

atropos) 

 

 

 

 

 

 

3. Uji homogenitas panjang total ikan kurisi (Nemipterus 

japonicus) 
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4. Uji homogenitas panjang total ikan kerapu (Epinephelus 

areolatus) 

 

 

 

 

Lampiran 3: Uji homogenitas morfometri berat total ikan pelagis 

dan demersal di perairan Laut Tuban, Jawa Timur 

1. Uji homogenitas berat total ikan selar (Alepes vari) 

 

 

 

 

2. Uji homogenitas berat total ikan cipa-cipa (Leioghnatus 

splendens) 
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3. Uji homogenitas berat total ikan kurisi (Nemipterus japonicus) 

 

 

 

 

4. Uji homogenitas berat total ikan kerapu (Epinephelus 

areolatus) 

 

 

 

 

Kesimpulan:  

Berdasarkan output Test of Homogenity of Variance diperoleh hasil nilai 

signifikansi variabel Panjang Total pada ikan kurisi sebesar 0,131 ; ikan 

kerapu 0,495 dan ikan selar sebesar 0,504.  

Selain itu, diperoleh hasil nilai signifikansi variabel Berat Total pada ikan 

kurisi yaitu 0,157 ; ikan kerapu 0,495 ; ikan selar 0,504 dan ikan cipa-

cipa sebesar 0,759.  

Karena nilai signifikansi dari keseluruhan spesies adalah >0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa variansi data Panjang Total dan Berat Total 

pada 4 spesies tersebut adalah sama/ homogen. 
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Lampiran 4: Pengamatan visual (warna, bentuk, ukuran) dan 

jumlah mikroplastik pada  saluran Gastrointestinal ikan pelagis 

dan demersal di perairan Laut Tuban, Jawa Timur 

  

Jenis Ikan Kode 

Sampel 

Jumlah Bentuk Warna Ukuran 

(µm) 

Cipa-cipa 

(Atropus 

atropos) 

A3 1 Fiber Hitam 1789,8 

A5 

2 Fragmen Merah 
224 

317,7 

2 Fragmen Hitam 
134,8 

147,4 

A6 2 Fragmen Hitam 
437,2 

354, 3 

A7 

3 Fragmen Hitam 

484,7 

311,1 

261,2 

2 Fiber Hitam 
226,7 

554,9 

A8 2 Fiber Hitam 
517 

375,6 

Kurisi 

(Nemipterus 

japonicus) 

B1 1 Fiber Hitam 1106,7 

B3 
2 Fiber Hitam 

1147,7 

230,8 

1  Biru 147 

B4 1 Pelet Kuning 391,9 

B5 1 Fiber Biru 790,5 

B6 2 Fiber Hitam 
412,3 

581,3 

B9 3 Fiber Hitam 

1998,1 

170,5 

385,2 
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Kerapu 

(Epinephelus 

areolatus) 

C1 1 Fiber Hitam 326,7 

C2 1 Fiber Hitam 815,7 

C4 1 Fiber Hitam 397 

C5 1 Fiber Hitam 192,8 

C7 
2 Fiber 

Hitam 130,1 

Biru 240,1 

1 Fragmen Biru 127,6 

C8 1 Fragmen Biru 108,4 

Selar (Alepes 

vari) 

D3 

2 Fiber Biru 
234,1 

279,9 

6 Fiber Hitam 

636,7 

839,6 

187 

794,8 

1613,9 

826,1 

D4 

1 

Fiber 

Biru 1067,7 

3 Hitam 

279,3 

465,4 

246,3 

D5 

1 

Fiber 

Biru 1337,4 

2 Hitam 
1460 

221,8 

D7 2 Fiber Hitam 
847,7 

394,2 
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Lampiran 5: Uji Exact Fisher Test 

 

 

 

 

Hipotesis:   Pengambilan Keputusan: 

H0= Tidak ada perbedaan  Sig. <0,05= Tolak H0, Terima Ha 

Ha= Ada perbedaan  Sig. >0,05= Terima H0, Tolak Ha 

Kesimpulan: 

Berdasarkan tabel output Chi-Square Test, diperoleh nilai Sig. (2-

sided)>0,05. Namun, pada bagian bawah tabel output terdapat 

keterangan 12 cells yang memiliki frekuensi harapan dibawah 5. Maka 

dari itu, perlu dilakukan uji Fisher’s Exact Test. 

 

Nilai p-value 0,085>0,05. Maka, H0 diterima dan Ha ditolak. 

Sehingga, diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan jumlah 

mikroplastik antara ikan pelagis dan demersal. 
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Lampiran 6: Hasil pengujian tipe polimer mikroplastik 

menggunakan instrumen FTIR 

Fiber biru  
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Fiber Hitam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmen Biru 
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Pelet Kuning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Tipe Polimer Jenis Mikroplastik 

1. Polyethylen Fiber hitam, Fiber biru, 

Fragmen biru, pelet. 

2.  Polyamide Fiber hitam dan Fiber biru 
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