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ABSTRACT
Microplastic pollution in the ocean is a type of hazardous waste. Microplastics are
defined as plastic particles with a microscopic size of less than 5 mm. Generally, easy-to-find
microplastics include fragments, films, and fibers. Microplastic fibers and fragments are
classified as secondary microplastics derived from plastic fragmentation. The high abundance
of this type of fragment is due to the predominance of waste on the riverbanks, such as plastic
bottles or other household plastic waste, which is the source of these microplastic fragments.
Meanwhile, microplastics with a high fiber content are caused by fishing activities such as
degrading fishing lines and nets or by sources of waste from human activities that enter the
river flow and settle in the sediment. Microplastics research is concentrated in western
Indonesia, with only a few studies conducted in eastern Indonesia. This is because western
Indonesia is more densely populated, implying that more plastic waste will be generated. As a
result, research on the distribution and abundance of microplastics in sediments should be
expanded, particularly in eastern Indonesia. It is necessary to conduct more thorough research
on microplastics on the Indonesian mainland.
Keywords: heavy metals, sediments, contamination, indices, coastal environment.
PENDAHULUAN

perdagangan, industri, ataupun pertanian
(Septian et al., 2018), sedangkan 20%
sisanya yaitu berasal dari laut (Anggiani,
2020). Proses masuknya mikroplastik pada
perairan dikategorikan menjadi 2, yaitu
mikroplastik primer dan mikroplastik
sekunder. Mikroplastik primer merupakan
jenis mikroplastik yang masuk ke
lingkungan laut secara langsung berukuran
mikro, sedangkan mikroplastik sekunder
merupakan mikroplastik yang berasal dari
fragmentasi potongan plastik dengan
ukuran yang lebih besar (Harpah et al.,
2020). Mikroplastik yang terdistribusi pada
kolom perairan dapat terakumulasi dalam
sedimen (Lim, 2016) karena transport
mikroplastik yang cenderung lebih lambat

Pencemaran
laut
didefinisikan
sebagai suatu peristiwa masuknya benda
pada lingkungan laut secara sengaja
ataupun tidak sengaja. Komponen
pencemaran yang umum ditemukan yaitu
berupa sampah plastik (Ayun, 2019).
Sampah plastik yang masuk ke perairan
dapat terurai dalam jangka waktu tertentu
melalui proses kimia, fisika, maupun
biologi yang selanjutnya dapat merubah
sampah plastik tersebut menjadi partikel
plastik dengan ukuran mikro sehingga
disebut sebagai mikroplastik (Hidalgo-Ruz
et al., 2012). Sekitar 80% sampah plastik
berasal dari daratan, terutama dari daerah
pemukiman penduduk, tempat umum,
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pada sedimen dibandingkan pada kolom
perairan (Mauludy et al., 2019). Apabila
pengendapan terjadi secara terus-menerus,
maka akan mengakibatkan terakumulasinya mikroplastik pada lapisan sedimen
yang lebih dalam (Azizah et al., 2020).
Faktor yang menyebabkan terakumulasi
mikroplastik dalam sedimen yaitu faktor
hidro-oseanografi, aktivitas penangkapan
yang dilakukan nelayan (Dewi et al., 2015),
densitas mikroplastik, gaya gravitasi
(Azizah et al., 2020) dan peran biota
(Septian et al., 2018).
Secara umum, mikroplastik memiliki
ukuran berkisar <5 mm (Azizah et al.,
2020; Layn et al., 2020; Septian et al.,
2018), dengan berat berkisar antara 0,1 –
8,8 mg (Septian et al., 2018). Beberapa
jenis mikroplastik dapat dikategorikan
berdasarkan bentuknya, diantaranya yaitu
fragment, fillament, film, foam, pellet
(Zhang et al., 2017), dan granule (Lusher et
al., 2015). Fragment, fiber, dan film
merupakan jenis mikroplastik yang umum
ditemukan pada perairan dan pada sedimen
(Layn et al., 2020). Berdasarkan polimer
penyusunnya, mikroplastik dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis seperti jenis
PE (polyetilen), PP (polypropilen), PVC
(polyvinylidene chloride), PS (polystrien),
PET, dan PA (polyamide) (Mardiyana &
Kristiningsih, 2020).
Mikroplastik merupakan salah satu
bahan ataupun limbah yang berbahaya
(Sianturi et al., 2021; Layn et al., 2020).
Berdasarkan beberapa penelitian terhadap
mikroplastik yang telah dilakukan,
diperoleh hasil yang menyatakan bahwa
keberadaan mikroplastik di lingkungan
dapat menjadi suatu masalah apabila
menyebabkan kontaminasi mikroplastik
pada perairan di masa yang akan datang,
sehingga dikhawatirkan dapat menjadi
suatu ancaman global dengan berbagai

implikasinya pada kondisi sosial serta
lingkungan. Hal tersebut dikarenakan
mikroplastik memiliki sifat persisten,
mengandung senyawa kimia toksik, dan
bersifat karsinogenik. Pengelolaan limbah
plastik dapat dilakukan secara kimia, fisika,
maupun biologi (Anggiani, 2020).
Berdasarkan banyaknya penelitian
terhadap mikroplastik yang telah dilakukan
seperti penelitian distribusi mikroplastik di
Muara Badak, Kutai Kartanegara yang
dilakukan oleh (Dewi et al., 2015),
kemudian penelitian mikroplastik di
sedimen laut dalam, Sumatera Barat oleh
(Cordova & Wahyudi, 2016), penelitian
mikroplastik pada sedimen di Teluk Jakarta
oleh (Manalu et al., 2017), penelitian
mikroplastik pada perairan Banyuurip,
Gresik oleh (Ayuningtyas et al., 2019),
penelitian mkroplastik pada kerang darah
(Anadara granosa) di Perairan Tanjung
Tiram, Teluk Ambon oleh (Tuhumury &
Ritonga, 2020), penelitian mikroplastik
pada perairan oleh (Kapo et al., 2020), serta
penelitian-penelitian lainnya yang dapat
digunakan sebagai referensi dalam
penyusunan artikel review sebagai suatu
solusi untuk mengamati perkembangan
penelitian-penelitian terhadap kelimpahan
mikroplastik pada sedimen yang telah
dilakukan di Indonesia, terutama pada
wilayah Indonesia bagian barat dan
Indonesia bagian timur. Artikel review
yang disusun selanjutnya diharapkan dapat
digunakan untuk salah satu acuan terhadap
pengendalian sampah mikroplastik yang
ada pada lokasi kajian, selain itu dengan
adanya artikel review ini dapat digunakan
sebagai sumber informasi baik untuk pihakpihak terkait maupun masyarakat.
Oleh karena itu, tulisan ini
diharapkan dapat memberikan informasi
dan pemahaman terkait dengan kelimpahan
mikroplastik seperti definisi mikroplastik,
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jenis mikroplastik, identifikasi mikroplastik,
dan
perkembangan
kajian
mikroplastik pada sedimen yang dilakukan
di wilayah Indonesia bagian barat dan
Indonesia bagian timur, sehingga penelitian
terkait dengan mikroplastik pada sedimen
dapat lebih dikembangkan kedepannya.

Kartanegara sehingga dengan adanya
perbedaan yang cukup signifikan terhadap
kepadatan penduduk serta aktivitas yang
berlangsung
akan
mengakibatkan
bertambahnya sampah plastik yang terdapat
pada lingkungan. Objek dari penelitian ini
difokuskan pada wilayah-wilayah yang
terdapat mikroplastik, terutama pada
sedimen di perairan.

METODE
Metode yang dilakukan dalam
pembuatan artikel review mengenai
mikroplastik yaitu berupa intensive review
article. Kajian literatur didefinisikan
sebagai suatu upaya penelusuran dan
penelitian terhadap kepustakaan dengan
membaca berbagai referensi seperti buku,
jurnal, dan terbitan-terbitan lainnya yang
berkaitan dengan topik penelitian dengan
tujuan memperoleh tulisan yang berkenaan
dengan topik tertentu (Mirzali, 2016).
Penelitian dilakukan dengan mencari
sumber-sumber referensi dengan kata kunci
“kelimpahan mikroplastik pada sedimen”
dan “mikroplastik pada sedimen di perairan
Indonesia” pada website terkait yaitu
google schoolar, science direct, maupun
website terkait lainnya menggunakan 12
paper dengan rentang tahun kajian yaitu
dari 2015 hingga 2021. Lokasi penelitian
diklasifikasikan berdasarkan wilayahwilayah yang berada di Indonesia bagian
barat yang meliputi pulau Jawa, Sumatera
dan Indonesia bagian timur yang meliputi
kawasan Bali, Kendari, Kupang, Rote
Ndao, serta Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pertimbangan penentuan lokasi didasari
atas adanya perbedaan terhadap kepadatan
penduduk maupun kepadatan aktivitas yang
berada di Indonesia bagian barat yang
meliputi Jawa dan Sumatera dengan
wilayah Indonesia bagian timur yang
meliputi kawasan Bali, Kendari, Kupang,
Rote Ndao, dan Kabupaten Kutai

MIKROPLASTIK
Mikroplastik dikategorikan menjadi
beberapa jenis berdasarkan bentuknya,
seperti fiber, fragment, film, foam, pellet,
dan lainnya (Zhang et al., 2017).
Mikroplastik jenis fiber memiliki ciri yaitu
berbentuk menyerupai serabut ataupun
seperti jaring nelayan, secara umum
mikroplastik jenis fiber mudah ditemukan.
Hal itu dikarenakan penggunaannya
sebagai bahan dasar dalam pembuatan
pakaian, serat pakaian, jaring nelayan,
maupun dalam pembuatan peralatan rumah
tangga. Mikroplastik jenis film memiliki
ciri yaitu berbentuk menyerupai lembaran
ataupun pecahan plastik, secara umum
digunakan untuk bahan pembuatan kantong
kresek
ataupun
plastik
kemasan.
Mikroplastik jenis fragmen memiliki ciri
yaitu berupa pecahan yang dihasilkan dari
sampah seperti botol, toples, map mika,
serta potongan kecil yang berasal dari pipa
pralon (Septian et al., 2018). Ciri
mikroplastik jenis foam yaitu memiliki
warna putih dengan tekstur yang kenyal,
secara umum mikroplastik jenis tersebut
bersumber dari produk sekali pakai seperti
styrofoam. Mikroplastik jenis pellet
memiliki ciri yaitu bentuk yang silindris
dengan warna putih (A Rocha International,
2018). Jenis – jenis partikel mikroplastik
terdapat pada Gambar 1 dan Gambar 2.
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Gambar 1. Contoh jenis mikroplastik (Azizah et al., 2020)

Gambar 2. Partikel fragmen (a), fiber (b), dan film (c) (Ayuningtyas et al., 2019)

Identifikasi Mikroplastik
Alam & Rachmawati (2020)
menyatakan bahwa hingga saat ini metode
identifikasi mikroplastik belum memiliki
standar, seperti Standard Method yang
berlaku secara internasional. Oleh karena
itu, antara satu penelitian dengan penelitian
lainnya memiliki perbedaan dalam
penggunaan metode maupun perhitungan
konsentrasi mikroplastik itu sendiri. Salah
satu contoh penggunaan metode dalam
penelitian mikroplastik pada sedimen yaitu
dengan menggunakan metode pemisahan
densitas (density separation), penggunaan
metode tersebut dapat memanfaatkan
berbagai pelarut berbeda. Selain itu, standar
dari Marine & Environmental Research
Institute (2015) merupakan suatu metode
yang dapat digunakan untuk pengamatan
mikroplastik pada sedimen.

plastik di Muara Badak, Kutai Kartanegara
(Dewi et al., 2015), selanjutnya yaitu
penelitian mikroplastik di sedimen laut
dalam, Sumatra Barat (Cordova &
Wahyudi, 2016). Hingga saat ini penelitianpenelitian terhadap mikroplastik terus
meningkat. Berdasarkan pada hasil review
yang dilakukan oleh Alam & Rachmawati
(2020) terhadap 72 paper penelitian
mikroplastik di Indonesia dari tahun 2014
hingga Agustus 2020, diperoleh hasil
bahwa penelitian lebih dominan dilakukan
di Pulau Jawa yaitu sebesar 66,67%.
Menurut Alam & Rachmawati (2020),
tingginya akumulasi mikroplastik yang
terdapat di Pulau Jawa diakibatkan
banyaknya institusi pendidikan tinggi pada
pulau tersebut, selain itu kepadatan
penduduk yang lebih tinggi pada wilayah
tersebut turut mempengaruhi tingginya
konsentrasi mikroplastik yang ditemukan.

Perkembangan Penelitian Mikroplasik
di Indonesia
Alam & Rachmawati (2020)
mengatakan bahwa penelitian terhadap
mikroplastik sudah dilakukan sejak tahun
2015, yaitu penelitian distribusi mikro-

Mikroplastik pada Sedimen
Analisis
dilakukan
dengan
membandingkan
tingkat
pencemaran
mikroplastik pada beberapa wilayah yang
berada di Indonesia bagian barat dan
23
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beberapa wilayah yang berada di Indonesia
bagian timur. Perbandingan kedua wilayah
tersebut didasari karena sebagian besar
penelitian mengenai mikroplastik dilakukan di Indonesia bagian barat dibandingkan
dengan Indonesia bagian timur, Indonesia
bagian barat merupakan kawasan dengan
pulau-pulau yang padat akan penduduk,
terutama di Jawa dan juga Bali. Kepadatan
penduduk tersebut selanjutnya berpengaruh
terhadap distribusi serta kelimpahan
mikroplastik yang ditemukan. Adapun hasil
kajian kelimpahan mikroplastik pada
sedimen di beberapa wilayah Indonesia
bagian barat dan Indonesia bagian timur
terdapat pada (Tabel 1).
Berdasarkan dengan hasil yang
diperoleh menunjukkan bahwa konsentrasi
mikroplastik pada sedimen yang ditemukan

pada berbagai lokasi penelitian di Indonesia
memiliki nilai yang beragam. Secara
umum, metode yang digunakan pada
penelitian mikroplastik yaitu metode
purposive sampling yang merupakan
metode penentuan stasiun berdasarkan
pertimbangan tertentu (Alam et al., 2019;
Sianturi et al., 2021; Layn et al., 2020; Laila
et al., 2020; Dewi et al., 2015), metode
transek kuadran yang merupakan metode
sampling
yang
digunakan
untuk
mengumpulkan sampel mikroplastik (Yona
et al., 2020), metode wet peroxide oxidation
yang merupakan metode digesting untuk
menghancurkan material organik (Anggara
et al., 2019), metode FTIR yang digunakan
untuk
menganalisa
kelimpahan
mikroplastik berdasarkan jenis polimernya
(Harpah et al., 2020). Selain itu, salah satu

Tabel 1. Kelimpahan mikroplastik pada sedimen
Lokasi
Sungai Ciwalengke,
Majalaya
Mangunharjo,
Semarang
Pesisir Kota
Pariaman, Sumatera
Barat
Pantai Pasir Panjang,
Jawa Timur
Bama Resort, Taman
Nasional Baluran
Lamongan
Sungai Sei
Sikambing, Medan
Pantai Kuta, Bali
Sungai Wanggu,
Kendari
Pantai Namosain,
Kupang
Pantai Tiang Bendera,
Rote Ndao
Muara Badak,
Kabupaten Kutai
Kartanegara

Kelimpahan
Mikroplastik
3.03±1.59

Satuan

Dominansi
Fiber

3.584 – 8.106,67

Per 100g berat kering
sedimen
Partikel/m3

178,89 – 235,56

Partikel/kg

Fiber

Item m-2

Fiber

484

Partikel/kg

Fiber

206

Items kg-1

Fiber

32,3

Partikel/100g berat kering
sedimen
Partikel kg-1

Fragmen

Partikel/100 gr sedimen
kering
Partikel/400 gr sedimen

Fragmen

Partikel/400 gr sedimen
kering
Partikel/kg sedimen kering
(kedalaman 0 – 10 cm)
Partikel/kg sedimen kering
(kedalaman 10 – 20 cm)

Fragmen

23,08±10,20

148,9±103,8
171
18
20
69,3 – 90,12
57,53 – 91,80

24

Fiber

Fiber

Fiber

Fragmen

Sumber
Alam et al.,
(2019)
Laila et al.,
(2020)
Sianturi et al.,
(2021)
Yona et al.,
(2020)
Asadi et al.,
(2019)
Asadi et al.,
(2019)
Harpah et al.,
(2020)
Mauludy et
al., (2019)
Layn et al.,
(2020)
Anggara et
al., (2019)
Anggara et
al., (2019)
Dewi et al.,
(2015)
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metode yang dapat digunakan untuk
mengamati mikroplastik yaitu dengan
menggunakan standar dari Marine &
Environmental Research Institute (2015),
ataupun
standar-standar
lainnya.
Bervariasinya metode penelitian yang
digunakan tersebut dapat disesuaikan
dengan kebutuhan yang diinginkan oleh
peneliti
dengan
pertimbanganpertimbangan tertentu selama penelitian
berlangsung. Hal tersebut dikarenakan
belum adanya standar terhadap tata cara
sampling mikroplastik maupun metode
standar untuk menghitung konsentrasi
mikroplastik itu sendiri, oleh karena itu
antara satu dengan penelitian lainnya
menggunakan metode yang berbeda.
Berdasarkan
hasil
yang
diperoleh
menunjukkan mikroplastik jenis fiber dan
mikroplastik jenis fragmen mendominasi
pada daerah-daerah kajian. Dominansi
kedua jenis mikroplastik tersebut dapat
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang
terdapat pada lingkungan. Adapun
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi
dominansi jenis mikroplastik pada
lingkungan yaitu adanya aktivitas-aktivitas
tertentu penyumbang sampah plastik itu
sendiri, seperti bongkar muat kapal di
pelabuhan,
penangkapan
ikan,
pertambangan, pertanian, perkebunan,
aktivitas rumah tangga (Dewi et al., 2015),
kegiatan industri (Laila et al., 2020),
maupun masukan sampah plastik yang
berasal dari perkotaan dan memasuki
kawasan perairan maupun laut (Layn et al.,
2020). Layn et al. (2020) mengatakan
bahwa jenis mikroplastik yang umum
masuk dalam perairan yaitu mikroplastik
berjenis fragment, fiber, dan film.
Tingginya nilai konsentrasi mikroplastik
pada sedimen dibandingkan dengan
mikroplastik yang berada pada bagian
permukaan air dapat dipengaruhi oleh

adanya gaya gravitasi serta besaran densitas
plastik yang lebih tinggi dibandingkan
dengan densitas air, sehingga plastik yang
masuk ke perairan selanjutnya tenggelam
dan
terakumulasi
pada
sedimen.
Berdasarkan penelititan yang dilakukan
oleh Ayuningtyas et al. (2019) sumbersumber mikroplastik dapat berasal dari
hasil fragmentasi plastik yang masuk ke
dalam lingkungan, baik melalui aliran
sungai, run off, pasang surut air laut,
terbawa oleh angin, maupun berasal dari
laut seperti alat tangkap maupun peralatan
budidaya. Sumber mikroplastik lainnya
yaitu berasal dari
kapal-kapal yang
melintas, sehingga memberikan kontribusi
besar terhadap pencemaran mikroplastik
pada kawasan tersebut. Secara umum,
mikroplastik jenis fiber dan fragmen
dikategorikan
sebagai
mikroplastik
sekunder yang berasal dari fragmentasi
plastik (Ridlo et al., 2020). Distribusi
mikroplastik
berpengaruh
terhadap
dominansinya pada sedimen, di mana
distribusi dari mikroplastik jenis fiber
sendiri dapat dipengaruhi oleh adanya
kegiatan penangkapan ikan, seperti tali
pancing dan jaring nelayan yang
mengalami proses degradasi ataupun
sumber-sumber limbah yang berasal dari
hasil kegiatan manusia yang masuk ke
aliran sungai hingga mengendap dan
terakumulasi pada sedimen. Limbah
kegiatan manusia dapat berupa sisa benang
pakaian yang berasal dari pencucian kain
baju serta tali plastik yang telah mengalami
proses degradasi (Mauludy et al., 2019).
Peng et al. (2017) mengatakan bahwa
tingginya nilai kelimpahan mikroplastik
jenis fragmen dapat dipengaruhi oleh
masukan sungai yang berasal dari
perkotaan yang merupakan faktor utama
mikroplastik dapat memasuki lingkungan
laut. Tingginya kelimpahan mikroplastik
25
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dengan jenis fragmen banyak diakibatkan
oleh dominansi jumlah sampah pada tepian
sungai, seperti botol-botol plastik ataupun
limbah plastik rumah tangga lainnya yang
merupakan sumber dari mikroplastik jenis
fragmen tersebut. Proses fragmentasi dan
pengecilan ukuran terhadap limbah plastik
jenis polypropylene yang berukuran makro
akan terjadi selama limbah plastik tersebut
mengalir di aliran sungai dan menjadi
sampah mikroplastik jenis fragmen (Layn
et al., 2020).

lingkungan maupun makhluk hidup
didalamnya masih menjadi permasalahan
yang belum teratasi. Penelitian lebih lanjut
terhadap akumulasi mikroplastik pada
sedimen dan dampaknya terhadap
lingkungan perlu dikembangkan dan dikaji
kedepannya, terutama pada wilayah
Indonesia bagian timur yang masih minim
akan penelitian.
PENUTUP
Konsentrasi
mikroplastik
pada
sedimen yang berbeda-beda pada tiap
lokasi merupakan salah satu akibat dari
masukan limbah plastik itu sendiri ke dalam
lingkungan. Berdasarkan penelitian yang
telah dilakukan oleh peneliti-peneliti
sebelumnya,
menyebutkan
bahwa
konsentrasi mikroplastik pada lingkungan
didominasi pada wilayah Indonesia bagian
barat. Hal tersebut dikarenakan beberapa
faktor, salah satunya yaitu aktivitas ataupun
hasil dari kegiatan manusia, dimana
kepadatan penduduk diketahui lebih tinggi
pada wilayah Indonesia bagian barat
dibandingkan pada wilayah Indonesia
bagian timur. Mikroplastik yang masuk ke
dalam lingkungan dan terakumulasi pada
sedimen selanjutnya akan mengakibatkan
dampak negatif, baik pada lingkungan,
biota, maupun makhluk hidup disekitarnya.
Kondisi tersebut menjadi suatu tantangan
tersendiri bagi perkembangan penelitian
terhadap mikroplastik pada sedimen di
wilayah Indonesia untuk memperoleh data
yang lebih bervariasi dan sebagai bahan
evaluasi untuk penanganan mikroplastik
pada lingkungan yang lebih efektif
kedepannya. Dengan demikian, diharapkan
studi mikroplastik di Indonesia dapat
menjadi salah satu fokus studi untuk
menjawab tantangan permasalahan pada
lingkungan
yang
disebabkan
oleh
mikroplastik.

Dampak Mikroplastik
Mikroplastik dapat memberikan
berbagai ancaman terhadap biota perairan,
seperti pemicu terganggunya proses
pencernaan
plankton
sehingga
mempengaruhi organisme tropik tingkat
tinggi melalui proses bioakumulasi (Dewi
et al., 2015), menjadi pemicu kerusakan
kesehatan karang (Hiwari et al., 2019),
merusak keseimbangan ekosistem laut
(Anggiani, 2020), apabila mikroplastik
termakan
oleh
zooplankton
dapat
mengakibatkan berkurangnya kinerja
fisiologi,
terganggunya
fekunditas
(Mardiyana & Kristiningsih, 2020),
menurunkan kadar hormon steroid, dan
menghambat produksi enzim (Layn et al.,
2020). Mikroplastik yang tercerna dapat
mengganggu saluran pencernaan pada
organisme laut sehingga mengakibatkan
fungsi sistem pencernaan terganggu,
sehingga tidak optimal untuk memenuhi
kebutuhan nutrisinya (Anggiani, 2020).
SARAN
Sebagaimana yang telah disampaikan
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menjadi mikroplastik merupakan suatu
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