
BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Plastik adalah bahan sintesis dari hasil polimerisasi (polycondensation) 

berbagai macam monomer (stirena, vinil klorida butadiene dan akrilonitril) 

(Mujiarto,2005). Polimer plastik merupakan material yang sangat stabil sehingga 

akan tetap berada dalam kondisi utuh sebagai polimer dalam jangka waktu yang 

lama (Honhenblum et al. 2015). Dengan kata lain, material plastik yang masuk ke 

lingkungan sebagai limbah plastik tidak akan terurai dalam waktu singkat. Jika 

limbah tersebut masuk ke sungai, maka akan terbawa arus sampai ke laut. Sungai 

dipandang sebagai jalur lintasan utama plastik dan mikroplastik ke laut (Moore et 

al. 2004). 

Partikel plastik yang berukuran kecil ≤ 5 mm disebut mikroplastik 

(Thompson et al. 2004). Mikroplastik yang tersebar di lautan akan mengendap 

dan terbawa oleh arus dan ombak hingga tercampur dengan pasir pantai. Hasil 

studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa mikroplastik tersebar luas di 

lautan, baik permukaan laut, pantai, maupun dasar laut (Lusher et al. 2013). 

Diperkirakan, 60 – 80% dari seluruh total sampah yang ada di laut adalah 

berupa plastik (Derraik, 2002). Sampah tersebut sampai ke laut karena beberapa 

hal antara lain pengelolaan sampah yang buruk, sampah masuk ke sungai dan 

terus mengalir hingga ke laut atau limbah berukuran mikro sehingga tidak 

tersaring instalasi pengolahan air. Hal tersebut diperparah dengan pembuangan 

sampah ilegal di pantai, adanya jaring ikan dan garis pantai yang hanyut dan 

bencana alam seperti tsunami, banjir, badai sehingga semua tersapu masuk ke laut 



(Pösel et al., 2017). Pada tahun 2014 terdapat setidaknya 5,25 triliun partikel 

plastik seberat 268.940 ton mengapung di laut (Eriksen et al., 2014).  

Plastik dapat terdistribusi antar laut karena sifat plastik yang mengapung, 

kuat dan tahan lama. Plastik yang sampai di laut tetap tidak terurai namun dapat 

mengalami degradasi. Secara kimia terdapat perubahan sebab terjadi pengurangan 

berat molekuler dari polimer plastik. Keutuhan mekanis plastik bervariasi 

bergantung berat molekuler ketika akibat degradasi berat molekul berkurang maka 

plastik menjadi rapuh dan berubah menjadi partikel yang berukuran lebih kecil. 

Partikel tersebut masih terdegradasi lebih lanjut umumnya oleh mikroba sehingga 

polimer karbon terkonversi menjadi CO2 dan karbon organik polimer mengalami 

mineralisasi. Degradasi plastik terbagi menjadi 5 kelas berdasarkan agen 

penyebab terdegradasinya (Andrady, 2011), biodegradasi yaitu degradasi yang 

disebabkan oleh organisme hidup bisanya mikroba, fotodegradasi yaitu degradasi 

yang disebabkan oleh cahaya biasanya paparan sinar matahari saat plastik berada 

di alam, degradasi termooksidatif yaitu plastik perlahan mengalami pemecahan 

secara oksidatif, degradasi termal terjadi degradasi oleh suhu tinggi, dan hidrolisis 

yaitu degradasi yang disebabkan akibat bereaksi dengan air. 

Plastik yang terbuang ke lingkungan membawa dampak buruk bagi 

lingkungan tersebut. Dampak buruk plastik yaitu lingkungan dan berpotensi 

tertelan oleh hewan atau  membuat hewan terbelit (Kershaw, 2016). Ketika plastik 

sudah mencapai laut maka sebagian besar akan berubah menjadi mikroplastik 

(Pösel et al., 2017). 

Keberadaan mikroplastik di lautan semakin mengkhawatirkan karena 

jangkauan penyebarannya sudah memasuki jejaring rantai makanan di laut. 



Ukurannya yang kecil memungkinkan mikroplastik tidak disengaja dikonsumsi 

oleh berbagai organisme laut, seperti ikan, gastropoda, dan kerang. Kelimpahan 

mikroplastik yang mengapung dan melayang di perairan juga berdampak pada 

ikan-ikan pelagis, seperti ikan tongkol. Ikan tongkol merupakan salah satu jenis 

ikan yang berpotensi mengkonsumsi mikroplastaik, dikarenakan ikan ini hidup di 

permukaan laut dan cara makannya secara individu dilakukan pada hari mulai 

gelap. Mangsanya terdiri dari udang, cumi-cumi, setong, serta jenis ikan pelagis 

kecil. Lusher et al. (2013) melaporkan dari 504 ikan demersal dan ikan pelagis, 

sekitar 36.5% diantaranya ditemukan mikroplastik dalam saluran pencernaanya 

dengan 68,3% adalah fiber. 

Kehadiran mikroplastik di perairan sangat memprihatinkan karena efek 

yang ditimbulkan. Rute paparan mikroplastik terhadap organisme mengakibatkan 

bioakumulasi dan biomagnifikasi melalui rantai makanan sehingga mikroplastik 

dapat dikonsumsi oleh manusia (Van Cauwenberghe dan Jansen, 2014; GESAMP, 

2016). Mikroplastik yang terakumulasi dalam tubuh organisme dapat 

mengakibatkan peradangan organ pencernaan dan penyumbatan internal, selain itu 

mikroplastik yang tertelan juga dapat memberikan efek toksisitas yang disebabkan 

bahan aditif  mikroplastik yang mampu menyebabkan karsinogenik dan gangguan 

endokrin (Oehlmann et al., 2009; Talsness et al., 2009). 

Di sisi lain, ikan tongkol atau komo (Euthynnus affinis) adalah salah satu 

jenis ikan tuna yang merupakan ikan pelagis ekonomi penting. Ikan tongkol 

merupakan salah satu ikan konsumsi yang sangat digemari masyarakat dan sering 

dijumpai di pasaran. Daging ikan tongkol memiliki cita rasa yang enak dan 

memiliki kandungan gizi yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi tubuh. 



Kandungan gizi ikan tongkol per 100 gram yaitu terdiri dari air 69,40%, lemak 

1,50%, protein 25,00%, dan karbohidrat 0,03%. Protein pada ikan tongkol 

memiliki komposisi asam amino yang lengkap dan sangat diperlukan oleh tubuh 

manusia (Andini, 2006). 

Kota Ternate memiliki wilayah laut mencapai 96 persen dan memiliki 

potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat melimpah. Sampah 

merupakan salah satu permasalahan yang sangat kompleks yang dihadapi 

masyarakat secara global. Masalah sampah laut ini juga di hadapi oleh masyrakat 

Kota Ternate. Achmad (2013), Kota Ternate adalah salah satu kota yang 

mengalami pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang cukup memicu 

meningkatnya kegiatan jasa, industri, bisnis dan sebagainya di wilayah kota ini 

sehingga akan memicu meningkatnya produksi limbah buangan atau sampah. 

Sistem pengelolaan sampah  di Kota Ternate tidak maksimal dalam 

pengolahannya, dikarenakan masih menggunakan sistem pengelolaan dengan 

konsep pengelolaan kumpul, angkut, dan buang. Menurut Dinas Kebersihan dan 

Lingkungan (DLH)  Kota Ternate, sampah yang ada di Kota Ternate belum 

terkelola dengan baik, sehingga kondisi sampah lingkungan semakin hari  

semakin menumpuk, terutama di kawasan bebas sampah. Sumber data yang sama 

juga menunjukkan pada tahun 2019 produksi sampah yang ada di Kota Ternate 

setiap hari mencapai 300 ton per hari untuk ditampung ke Tempat Pembuanagn 

Akhir (TPA) di kelurahan Takome.  

Minimnya pengolahan sampah di Kota Ternate dapat mengakibatkan 

terjadinya pencemaran sampah di lingkungan sehingga sampah akan terdistribusi 

ke perairan laut, dan menimbulkan suatu pencemaran terhadap biota laut. Salah 



satu biota laut yang terkena dampak pencemaran sampah mikroplastik adalah 

ikan. Ada beberapa jenis ikan laut yang telah memakan sampah plastik di laut, 

dan telah banyak dilakukan penelitian tentang adanya mikroplastik di air, dan 

biota laut (A’yun, 2019). 

Beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan mikroplastik pada lambung 

ikan diantaranya, Yudhantari et al, (2019) menemukan partikel mikroplastik pada 

pencernaan ikan lemuru protolan di Selat Bali. Amirullah et al. (2018) juga 

memaparkan karakteristik mikroplastikpada ikan konsumsi di Teluk Banten. 

Selain itu, di Kota Ternate Bangsa (2020) menemukan kelimpahan mikroplastik 

dalam lambung Ikan Cakalang. Umanahu (2021) di Kota Ternate menemukan 

kelimpahan mikroplastik dalam lambung Ikan Kerapu Sunu, dan Lessy et al 

(2020) di Kota Ternate menemukan mikroplastik dalam perut ikan cakalang. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

mikroplastik pada lambung ikan tongkol yang dipasarkan di Kota Ternate untuk 

mendapatkan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun 

kebijakan pengelolaan lingkungan dan perikanan dalam upaya mendukung 

program keamanan pangan dan kesehatan lingkungan. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan karakteristik mikroplastik pada lambung Ikan Tongkol 

(Euthynnus affinis) yang didaratkan di PPN Ternate, PPI Dufa-dufa, dan 

Pasar Higienis Kota Ternate. 



2. Menganalisis kelimpahan mikroplastik pada lambung Ikan Tongkol 

(Euthynnus affinis) yang didaratkan di PPN Ternate, PPI Dufa-dufa, dan 

Pasar Higienis Kota Ternate. 

3. Menganalisis hubungan kelimpahan mikroplastik dengan biometrik Ikan 

Tongkol (Euthynnus affinis) yang didaratkan di PPN Ternate, PPI Dufa-

Dufa, dan Pasar Higienis Kota Ternate. 

1.3 Manfaat 

1. Memberikan pemahaman baru mengenai mikroplastik sebagai elemen 

kimia yang berbahaya, tidak hanya bagi ekosistem perairan laut tetapi juga 

berdampak pada manusia. 

2. Sebagai data dasar terkait keberadaan mikroplastik dalam salah satu ikan 

konsumsi utama dan menjadi sumber informasi ilmiah bagi penelitian 

terkait lainnya ke depan serta bahan informasi bagi pemerintah daerah 

dalam menyusun kebijakan dan program terkait dengan masalah keamanan 

pangan dari laut dan pencemaran lingkungan laut. 

1.4 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis tentang kelimpahan mikroplastik di ketiga lokasi penelitian : 

H1 : Kelimpahan mikroplastik dalam lambung ikan tongkol di ketiga lokasi 

penelitian sama. 

H2 : Kelimpahan mikroplastik dalam lambung ikan tongkol di ketiga lokasi 

penelitian berbeda. 

 Hipotesis tentang hubungan kelimpahan mikroplastik dengan biometrik 

ikan tongkol : 



H1 : Terdapat hubungan yang erat antara kelimpahan mikroplastik dalam lambung 

ikan tongkol dengan biometrik ikan tongkol. 

H2 : Tidak terdapat hubungan yang erat antara kelimpahan mikroplastik dalam 

lambung ikan tongkol dengan biometrik ikan tongkol. 

 


