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ABSTRAK 

Aktivitas manusia yang tinggal disekitar kawasan pesisir Bangkalan dapat memicu tingginya sampah 
plastik yang dibuang ke laut. Sampah plastik dapat terdegradasi menjadi remahan-remahan kecil yang 
berukuran <5mm disebut sebagai mikroplastik. Di sisi lain daerah ini merupakan habitat biota yang 
dimanfaatkan oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi bentuk dan warna 
mikroplastik pada daerah tangkapan kerang di pesisir Kabupaten Bangkalan. Pengambilan sampel 
menggunakan metode purposive sampling pengambilan menggunakan plankton net ukuran 35 mikron 
di 3 lokasi yaitu perairan Bancaran, Sukolilo dan Socah dilaksanakan pada bulan September dan 
Oktober. Analisa mikroplastik dilakukan dengan penghancuran bahan organik menggunakan larutan 
H2SO4 dan H2O2. Identifikasi mikroplastik menggunakan mikroskop stereo dengan perbesaran 10 x 40. 
Hasil jenis mikroplastik yang ditemukan di tiga lokasi tersebut yaitu jenis fiber, film dan fragmen. Warna 
mikroplastik yang ditemukan adalah merah, biru dan hitam. Kelimpahan mikroplastik pada bulan 
September tertinggi pada stasiun Bancaran 0,583 partikel/L dan bulan Oktober tertinggi pada stasiun 
Sukolilo 0,53 partikel/L. Kelimpahan mikroplastik yang ditemukan pada masing-masing stasiun 
Bancaran 0,5-0,77 partikel/L, Sukolilo 0,28-0,74 partikel/L dan Socah 0,36-0,59 partikel/L. Jenis 
mikroplastik mendominasi adalah jenis fiber berwarna hitam. Sumber-sumber mikroplastik berasal dari 
kegiatan warga membuang sampah plastik di Kawasan pesisir, kegiatan wisata, nelayan di Kawasan 
pesisir kabupaten Bangkalan, sehingga sampah plastik mengalami fragmentasi di laut.  

Kata kunci: mikroplastik, jenis mikroplastik, sampah plastik, pesisir Bangkalan 

PENDAHULUAN 

Kawasan Pesisir Kabupaten Bangkalan terjadi pencemaran laut dimana terdapat penumpukan sampah 
plastik di lautan akibat belum adanya pengelolaan sampah yang baik. Berdasarkan data Kementrian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sampah yang dibuang 80% ke laut berasal dari daratan dan 
90% merupakan sampah plastik. Sampah plastik di lautan Indonesia diperkirakan mencapai 187,2 juta 
ton per tahun (Jambeck et al., 2015) . Aktivitas manusia yang tinggal disekitar Kawasan Pesisir 
Bangkalan dapat memicu tingginya sampah plastik yang dibuang ke laut (Labibah & Triajie, 2020). 
Kondisi seperti ini dapat meningkatkan polutan di perairan sehingga terakumulasinya kontaminan 
seperti mikroplastik. Semakin bertambahnya jumlah penduduk disekitar Kawasan Pesisir dapat 
meningkatakan produksi pencemaran sampah di Kawasan Pesisir (Rahayu et al., 2018).  

Sampah laut (marine debris) benda yang diproduksi oleh manusia secara langsung atau tidak langsung 
yang dibuang di dalam lingkungan laut (NOAA, 2013). Pada umumnya sampah plastik membutuhkan 
waktu yang sangat lama untuk terurai dan diperlukan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk 
menjadi butiran atau puing-puing plastik (Galgani, 2015). Sampah plastik memiliki bahan yang 
berbahaya dan beracun, sehingga dapat membahayakan bagi ikan dan biota laut apabila memakan 
sampah plastik dapat mengakibatkan kematian dan dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman 
hayati ekosistem pesisir (Aruna, 2017). Sumber-sumber yang menjadi produksi sampah adalah 
nelayan, wisatawan, aktivitas rumah tangga, pedagang, industri. Sampah plastik yang berakhir di laut 
ditemukan banyak mengapung dan memiliki berbagai ukuran yang diklasifikasikan menjadi ukuran 
makroplastik, mesoplastik, dan mikroplastik (Fendall dan Sewel, 2009). 

Sampah plastik dapat terdegradasi menjadi remahan-remahan kecil yang berukuran <5mm yang 
disebut sebagai mikroplastik (Browne et al., 2011). Mikroplastik dibagi menjadi dua berdasarkan 
pembentukannya yaitu mikroplastik primer dan sekunder. Mikroplastik sekunder merupakan 
mikroplastik yang terbentuk melalui proses fragmentasi. Mikroplastik primer merupakan mikroplastik 
yang memiliki ukuran mikro dan biasanya ditemukan dalam kosmetik (Ramadan dan Sembiring, 2020). 
Mikroplastik yang masuk ke wilayah perairan melalui saluran limbah rumah tangga umumnya 
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mencakup polietilen, polipropilen, dan polistiren. Mikroplastik dapat mengapung karena berat massa 
jenis mikroplastik lebih ringan daripada air laut yang akan menyebar luas di lautan (Budiarti, 2021). 

Mikroplastik memiliki warna yang cerah, sehingga perbedaan warna pada mikroplastik terjadi karena 
faktor lama tidaknya mikroplastik terpapar sinar matahari dan lamanya waktu terfragmentasi (Laksono 
et al., 2021). Distribusi kelimpahan mikroplastik ditentukan oleh faktor antropogenik seperti kepadatan 
penduduk (Kataoka, 2019) dan faktor lingkungan seperti arus, angin dan pasang surut (Shahul et al., 
2018). Biota perairan sangat mudah menelan mikroplastik, karena ukuran mikroplastik yang kecil 
sehingga menyerupai plankton. Dampak biota yang tertelan mikroplastik dapat menyebabkan 
gangguan dalam reproduksi, menghambat produksi enzim, dan menurunkan kadar hormon steroid 
(Wright et al., 2013). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perairan laut mengandung mikroplastik. 
Menurut (Hiwari et al., 2019) pada penelitiannya menemukan mikroplastik pada perairan laut Kupang 
dan Rote, NTT sebanyak 0,018 partikel/L. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan, 
bentuk dan warna mikroplastik di perairan Bancaran, Sukolilo dan Socah Kabupaten Bangkalan.  

MATERI DAN METODE 
Waktu Dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Perairan Bancaran, Sukolilo, dan Socah Kabupaten Bangkalan. Pengambilan 
sampel mikroplastik pada air dilaksanakan pada bulan September dan Oktober 2021. Preparasi sampel 
air dilakukan di laboratorium Lingkungan Perairan Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan, sedangkan 
untuk identifikasi mikroplastik dilaksanakan pada bulan November di laboratorium ECOTON Gresik. 
Lokasi pengambilan sampel dapat dilihat pada Gambar 1.  

Metode Pengambilan sampel 

Penentuan lokasi pengambilan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling, dimana 
lokasi pengambilan sampel ditujukan pada daerah penangkapan kerang. Pengambilan sampel yang 
diambil yaitu air pada permukaan laut dengan 3 stasiun dimana setiap stasiun terdapat 3 titik 
pengambilan sampel. Adapun stasiun pengambilan adalah: 1) Daerah pesisir Bancaran, 2) Daerah 
pesisir Sukolilo dan 3) Daerah pesisir Socah. Pengambilan sampel dilakukan selama 2 kali dengan 
jarak 1 bulan. 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 
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Prosedur Pengambilan Sampel Air 

Pengambilan sampel air dilakukan dengan menyaring 100 liter air laut menggunakan plankton net 
dengan ukuran 35 mikron. Setelah sampel tersaring, plankton net dibilas dengan menggunakan air 
agar tidak ada mikroplastik yang menempel pada plankton net. Hasil saringan sampel mikroplastik 
dimasukkan ke dalam botol sampel dan diletakkan pada coolbox dan selanjutnya akan dilakukan uji 
lanjutan di laboratorium.  

Identifikasi Mikroplastik 

Hasil saringan mikroplastik dilakukan dengan proses pemisahan bahan senyawa organik dengan 
beberapa tahap yaitu penghancuran bahan organik dengan menggunakan larutan H2SO4 dan H2O2 
dengan perbandingan 3:1 sebanyak 25 ml. kemudian sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 
ruang lalu sampel di steambath selama 2 jam berfungsi untuk menguapkan bahan kimia dan sampel 
didinginkan. Sampel diberi aquadest sebanyak 10 ml lalu disaring dengan menggunakan kertas saring. 
Setelah itu sampel yang berada di kertas saring diletakkan pada cawan petri untuk dilakukan 
identifikasi. Identifikasi bentuk dan warna mikroplastik diamati menggunakan mikroskop stereo dengan 
perbesaran 10 x 4. Mikroplastik yang ditemukan dimasukkan ke dalam botol fial yang berisi aquadest. 

Analisa Data  

Analisa data yang dilakukan menggunakan mikroskop stereo mengamati bentuk dan warna 
mikroplastik yang ditemukan pada sampel. Pengolahan data mikroplastik menggunakan MS. Excel. 
Menurut Masura et al., (2015) Kelimpahan mikroplastik pada sampel air dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus: 

C = 𝑛 𝑣⁄ . .............................................................................................................................................. (1) 

Keterangan:  
C: kelimpahan mikroplstik (partikel/L) 
n: jumlah partikel  
v: volume air tersaring (L) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada lokasi penelitian di Bancaran, Sukolilo, dan Socah Kabupaten Bangkalan ditemukan adanya 
kontaminan mikroplastik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kelimpahan mikroplastik yang ada di 
perairan laut bervariasi jumlahnya.  

Tabel 1. Kelimpahan mikroplastik (partikel/L) masing-masing stasiun 

Lokasi pengambilan  September Oktober 
 

1 2 3 1 2 3 

Bancaran 0,77 0,48 0,5 0,38 0,59 0,39 
Sukolilo 0,46 0,35 0,37 0,57 0,28 0,74 
Socah  0,59 0,45 0,45 0,36 0,46 0,42 

Kelimpahan mikroplastik pada bulan September tertinggi ditemukan pada stasiun Bancaran dengan 
rata-rata 0,583 partikel/L dan terendah pada stasiun Sukolilo dengan rata-rata 0,393 partikel/L. 
Sedangkan untuk bulan Oktober kelimphan tertinggi ditemukan pada stasiun Sukolilo 0,53 partikel/L 
dan terendah pada stasiun Socah dengan rata-rata 0,413 partikel/L. Kelimpahan mikroplastik pada 
masing-masing stasiun dapat dilihat pada tabel 1.  pada penelitian ini ditemukan tiga jenis mikroplastik 
yaitu fiber, film dan fragmen. Dari tiga lokasi pengambilan sampel jenis mikroplastik yang ditemukan 
berdominan adalah jenis fiber dengan presentase 80%, film 17% dan fragmen 3%. Jenis mikroplastik 
yang banyak ditemukan adalah jenis fiber berwarna hitam 58% pada bulan September dan Oktober.  

Kelimpahan mikroplastik pada daerah Bancaran bulan September rata-rata 0,583 partikel/L dan bulan 
Oktober rata-rata 0,453 partikel/L. Kawasan pesisir Bancaran terletak dekat dengan Kawasan 
ekowisata mangrove Bancaran dan kegiatan nelayan, sehingga teridentifikasi mikroplastik jenis fiber, 
film dan fragmen lebih tinggi disbanding pada stasiun lagi. Kawasan Pesisir Bancaran juga digunakan 
masyarakat sekitar untuk mencari kerang, dimana dalam pencarian secara manual memakai tangan 
yang akan mengaduk kembali substrat dimana kerang tersebut berada. Proses ini menyebabkan 
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mikroplastik yang sudah terjerap dalam sedimen sangat dimungkinkan tersuspensi kembali akibat 
pengambilan kerang, arus dan juga akibat adanya kapal nelayan yang lewat. Menurut Purba dan 
Widodo, (2015) letak ekowisata mangrove berada di daerah yang membentuk teluk sehingga arus akan 
kembali ke tempat semula akibat adanya tumbukan dengan daratan. 

Perairan Sukolilo memiliki kelimpahan mikroplastik pada bulan September dengan rata-rata 0,393 
partikel/L dan bulan Oktober rata-rata 0,53 partikel/L. Area sekitar pesisir Sukolilo terdapat banyak 
buangan sampah yang menumpuk, terdapat masyarakat yang menjaring ikan dan terdapat jaring-jaring 
ikan di tengah laut. Kelimpahan mikroplastik pada Perairan Socah di bulan September rata-rata 0,496 
partikel/L dan Oktober rata-rata 0,413 partikel/L. Perairan Socah terdapat kegiatan memancing dan 
menjaring ikan sehingga jenis mikroplastik yang banyak ditemukan pada Perairan Socah adalah fiber 
yang berasal dari serat tekstil dan alat pancing. Hal ini didukung oleh kajian Hiwari et al., (2019) yang 
menyatakan bahwa mikroplastik jenis fiber ditemukan sebanyak 63%.  

Bentuk mikroplastik yang mendominasi adalah bentuk fiber. Bentuk mikroplastik yang umum ditemukan 
di perairan laut adalah bentuk fragmen dan fiber, diduga laut merupakan salah satu jalur pembawa 
sampah (Hoellein et al., 2019). Banyaknya  mikroplastik pada perairan laut disebabkan oleh 
bermuaranya perairan yang ada di darat mengalir ke laut (Hafidh et al., 2018). 

 

Gambar 2. Jenis Mikroplastik Yang Ditemukan (A) Fiber Biru (B) Film (C) Fragmen (D) Fiber Merah 

Bentuk mikroplastik fiber mirip dengan serabut berasal dari serat tekstil buangan limbah rumah tangga, 
alat pancing dan jaring (Browne et al., 2011). Menurut Baldwin et al., (2016) menyatakan bahwa 
mikroplastik jenis fiber kebanyakan dari pengaruh kegiatan antropogenik yang masuk dari wilayah 
sungai atau muara. Bentuk fragmen berasal dari produk plastik yang lebih besar melalui proses 
fragmentasi akibat paparan sinar ultraviolet (Mauludy et al., 2019) Karakteristik fisik memiliki bentuk 
yang tidak beraturan, tebal dengan tepi yang tajam (Ebere et al., 2019). Bentuk film berasal dari kantong 
plastik atau plastik kemasan (Simamora et al., 2020). Karakteristik fisik bentuk film yaitu tipis dan 
fleksibel (Ebere et al., 2019) 

A 

D C 
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Gambar 3. Mikroplastik Berdasarkan Jenis Dan Warna 

Warna mikroplastik yang ditemukan pada penelitian ini yaitu merah, biru, hitam yang berasal dari serat 
tekstil pakaian. Mikroplastik yang mendominasi pada penelitian ini adalah jenis fiber berwarna hitam 
58%. Menurut Dekiff et al., (2014) menyatakan bahwa warna mikroplastik merah dan biru merupakan 
warna buatan dari kegiatan antropogenik yang telah mengalami degradasi dari sinar ultraviolet. Bentuk 
fiber berwarna hitam pada penelitian menunjukkan yang paling mendominasi disetiap stasiun. Hal ini 
diduga warna hitam dapat mengindikasikan banyaknya kontaminan yang terserap dalam mikroplastik 
dan partikel organik lainnya. Warna hitam mikroplastik dapat berpengaruh terhadap tekstur mikroplastik 
karena dapat menyerap polutan yang tinggi (GESAMP, 2015).  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perairan laut terkontaminasi oleh mikroplastik, ditunjukkan 
pada penelitian Hiwari et al., (2019) kelimpahan mikroplastik di permukaan air laut sekitar Kupang dan 
Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur rata-rata 0,018-0,175 partikel/L. Beberapa mikroplastik yang 
ditemukan adalah bentuk fragmen, film dan filamen. Warna yang paling umum ditemukan pada 
penelitian tersebut adalah warna hitam sebanyak 50% yang dapat digunakan sebagai identifikasi awal 
dari polimer polyethylene. Sumber-sumber mikroplastik diduga berasal dari kegiatan wisata, nelayan, 
antropogenik 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tiga lokasi penelitian yaitu 
Bancaran, Sukolilo dan Socah terkontaminasi oleh mikroplastik. Kelimpahan mikroplastik tertinggi pada 
bulan September ditemukan pada stasiun Bancaran dengan rata-rata 0,583 partikel/L. sedangkan pada 
bulan Oktober kelimpahan mikroplastik tertinggi pada stasiun Sukolilo dengan rata-rata 0,53 partikel/L. 
jenis mikroplastik dan warna yang ditemukan pada penelitian ini yaitu jenis fiber, film, dan fragmen 
berwarna merah, biru, hitam, hijau. Jenis mikroplastik yang paling banyak ditemukan pada tiga lokasi 
penelitian tersebut adalah fiber berwarna hitam. Mikroplastik berjenis fiber berasal dari serat tekstil, alat 
pancing. Adanya kontaminan mikroplastik karena masyarakat membuang sampah disekitar daerah 
pesisir Kawasan Kabupaten Bangkalan dan belum adanya pengelolaan sampah yang baik, sehingga 
memicu adanya pencemaran mikroplastik. 
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