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ABSTRAK 

Ayu, Fatikhah M. M. 2014. Uji Toksisitas dan Perubahan Struktur 

Mikroanatomi Insang Ikan Nila Larasati (Oreochromis nilloticus Var.) yang 

Dipapar Timbal Asetat. Skripsi, Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri 

Semarang. Prof. Dr. Ir. Priyantini Widiyaningrum, M. S. Dan Ir. Nur 

Rahayu Utami, M. Si. 

 

Secara umum diketahui logam berat merupakan elemen yang berbahaya di 

permukaan bumi, salah satu logam berat tersebut adalah timbal. timbal merupakan 

polutan yang berbahaya dan sering terdeteksi di wilayah perairan hingga menuju 

ke laut. Salah satu bioindikator pencemaran di lingkungan perairan adalah ikan. 

Ikan merupakan biota air yang biasanya dapat digunakan sebagai bioindikator 

tingkat pencemaran air. Salah satu jenis hewan yang direkomendasikan oleh EPA 

sebagai hewan uji adalah ikan Oreochromis niloticus, Ikan Nila yang  digunakan 

adalah ikan Nila Larasati, merupakan salah satu jenis ikan Nila yang banyak 

diminati dan dibudidayakan di Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah 

Mengetahui Nilai LC50-96 jam pada uji toksisitas ikan Nila Larasati yang dipapar 

timbal, mengetahui perubahan struktur  mikroanatomi insang ikan Nila Larasati 

yang dipapar timbale, mengetahui konsentrasi timbal yang menyebabkan 

perubahan struktur mikroanatomi insang ikan Nila Larasati. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental. Populasi yang 

digunakan adalah ikan Nila Larasati. Sampel yang digunakan yaitu untuk uji 

pendahuluan sebanyak 60 ekor untuk mengetahui konsentrasi ambang bawah 

(LC0-48 jam), uji toksisitas 120 ekor untuk mengetahui tingkat  kematian ikan 

hingga 50% dalam 96 jam, dan uji perlakuan 80 ekor dengan konsentrasi 0 ppm, 

259,51 ppm, 291,94 ppm, dan 324,38 ppm. Uji perlakuan diberikan selama 4 

minggu. Pengambilan data dilakukan pada akhir minggu ke- 4 kemudian 

dilakukan analisis gambaran struktur mikroanatomi insang secara deskripstif. 

Hasil pengamatan kerusakkan struktur mikroanatomi insang ikan Nila 

Larasati terjadi kerusakkan berupa edema 0%-25%, fusi lamela antara 1%-75%, 

hiperplasia 0%-50%, epithelial lifting 0%-50%, dan nekrosis 0%-50%. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa pemberian timbal asetat menyebabkan kerusakkan 

sedang pada mikroanatomi insang ikan Nila Larasati ditandai dengan adanya 

kerusakkan paling besar yaitu fusi lamela disusul dengan kerusakan lainya yaitu 

edema, hiperplasia, epithelial lifting,dan nekrosis. 

Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa: Nilai  LC50-96 jam pada 

uji toksisitas ikan Nila Larasati yaitu 324,38 ppm; terjadi perubahan struktur 

mikroanatomi insang ikan Nila Larasati yang dipapar timbal; menyebabkan 

perubahan struktur mikroanatomi insang ikan Nila Larasati . 

Kata kunci : Uji toksisitas, struktur mikroanatomi insang, Nila Larasati. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Secara umum diketahui logam berat merupakan elemen yang berbahaya di 

permukaan bumi. Proses alam seperti perubahan siklus alamiah mengakibatkan 

batu-batuan dan gunung berapi memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap 

lingkungan. Disamping itu masuknya logam berat ke lingkungan berasal dari 

sumber-sumber lainnya yang meliputi: pertambangan minyak, emas, batu bara, 

pembangkit tenaga listrik, pestisida, keramik, peleburan logam, pabrik-pabrik 

pupuk dan kegiatan industri lainnya, salah satu logam berat tersebut adalah timbal 

(Suhendrayatna 2001). 

Jalius (2008) menyatakan timbal (Pb) merupakan polutan yang berbahaya 

dan sering terdeteksi di wilayah perairan hingga menuju ke laut. Penyebab utama 

timbal menjadi salah satu bahan pencemar berbahaya dikarenakan timbal tidak 

dapat dihancurkan (non degradable) oleh organisme hidup di lingkungan dan 

akan terakumulasi ke lingkungan, terutama mengendap di dasar perairan 

membentuk senyawa komplek bersama bahan organik dan anorganik (Rochyatun 

& Rozak 2007). Timbal dalam  konsentrasi yang tinggi dapat mengakibatkan 

kematian beberapa jenis biota perairan. Hutagalung (1997) menyatakan bahwa 

peningkatan kadar logam berat dalam air akan mengakibatkan logam berat yang 

semula dibutuhkan untuk berbagai proses metabolisme akan berubah menjadi 

racun bagi organisme. Peningkatan konsentrasi sebagian besar disebabkan oleh 

limbah buangan industri. Limbah dari industri inilah yang seringkali masuk ke 

badan-badan sungai yang kemudian mengalir ke perairan laut. Umumnya jalur 

buangan dari bahan sisa industri yang menggunakan bahan tambahan timbal akan 

merusak lingkungan perairan yang dimasukinya.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Singhadach et al. (2009) tentang 

uji toksisitas timbal terhadap insang ikan Nila dihasilkan nilai LC50 sebesar 247,51 

mg/l. Dari hasil uji tersebut memperlihatkan bahwa insang ikan mengalami 

beberapa kerusakan diantaranya edema, epithelial lifting, hiperplasia, fusi lamela 
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dan nekrosis. Kerusakan-kerusakan tersebut diakibatkan pengikatan lendir 

terhadap sejumlah timbal yang melewati lamela sehingga menghalangi proses 

pertukaran gas-gas dan ion pada lamela dalam sistem respirasi. 

Timbal merupakan logam berat yang sangat beracun dan dapat dideteksi 

secara praktis pada seluruh benda mati di lingkungan dan seluruh sistem biologis 

(Widaningrum et al. 2007). Keracunan timbal yang ditimbulkan oleh 

persenyawaan logam timbal dapat terjadi karena masuknya timbal ke dalam tubuh 

suatu organisme. Timbal juga bisa berdampak pada organisme perairan dimana 

timbal dapat masuk ke dalam tubuh organisme melalui rantai makanan, insang 

atau difusi melalui permukaan kulit, sehingga apabila organisme tersebut 

dikonsumsi oleh manusia dapat berpengaruh dan membahayakan kesehatan 

manusia (Sorensen 1994). 

Salah satu bioindikator pencemaran di lingkungan perairan adalah ikan. 

Ikan merupakan biota air yang biasanya dapat digunakan sebagai bioindikator 

tingkat pencemaran air. Jika di dalam ikan telah terkandung kadar logam yang 

tinggi dan melebihi batas normal yang telah ditentukan dapat dijadikan indikator 

terjadinya suatu pencemaran dalam lingkungan (Darmono 1995). Masuknya 

timbal melalui jaringan insang akan mengakibatkan hewan air tersebut menjadi 

stress, sehingga terjadi perubahan konsumsi oksigen dalam jaringan insang. 

Dengan keadaan tersebut maka timbal dapat mengakibatkan kerusakan pada 

insang ikan (Sandi 1994). 

Rand (1980) seperti yang diacu Yuniar (2009), menyebutkan bahwa salah 

satu jenis hewan yang direkomendasikan oleh EPA (Environmental Proiection 

Agency) sebagai hewan uji adalah ikan Oreochromis niloticus. Di Indonesia ikan 

ini lebih dikenal dengan nama ikan Nila. Ikan Nila memenuhi persyaratan sebagai 

hewan uji karena mempunyai persebaran yang cukup luas, mempunyai Nilai 

ekonomi yang cukup tinggi dan mudah dipelihara di laboratorium. Ikan Nila yang  

digunakan dalam penelitian ini adalah ikan Nila Larasati, merupakan salah satu 

jenis ikan Nila yang banyak diminati dan dibudidayakan di Jawa Tengah, 

khususnya di BBI Janti, Klaten. Ikan Nila Larasati memiliki tingkat pertumbuhan 
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yang cepat, memiliki daging banyak, toleransi terhadap perubahan lingkungan 

sangat tinggi, dan memiliki kematian yang lebih rendah (Zunita 2012). 

Dari uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

dampak yang ditimbulkan oleh logam berat timbal terhadap struktur 

mikroanatomi insang ikan Nila Larasati. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut :  

1. Berapa Nilai LC50-96 jam pada uji toksisitas ikan yang dipapar timbal ? 

2. Apakah ada perubahan struktur mikroanatomi insang ikan Nila Larasati 

(Oreochromis nilloticus Var.) yang dipapar timbal pada berbagai konsentrasi ? 

3. Pada konsentrasi berapa timbal menyebabkan perubahan struktur 

mikroanatomi insang ikan Nila Larasati ? 

 

3. Penegasan Istilah 

Untuk memperjelas masalah dan membatasi cakupannya maka penulis 

mengemukakan batasan-batasan istilah sebagai berikut : 

1. Timbal 

Timbal merupakan logam berat yang mempunyai nomor atom (NA) 82 dengan 

berat atom (BA) 207,2 timbal mempunyai karakteristik berwarna kelabu 

kebiruan dan lunak dengan titik leleh 327°C dan titik didih 1.620°C. Dalam 

penelitian ini digunakan timbal asetat yang diperoleh dari Laboratorium 

Biologi UNNES. 

2. Struktur mikroanatomi insang 

Struktur mikroanatomi insang ikan Nila Larasati diperoleh dengan cara 

pemrosesan insang dengan metode parafin menggunakan pewarnaan 

Hematoxylin-Eosin (HE). 

Dalam penelitian ini, parameter yang akan diamati yaitu Edema, Hiperplasia, 

Fusi lamela, Epithelial lifting, dan Nekrosis pada struktur mikroanatomi 

insang.  
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4. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui nilai LC50-96 jam pada uji toksisitas ikan Nila Larasati yang 

dipapar timbal. 

2. Mengetahui perubahan struktur  mikroanatomi insang ikan Nila Larasati 

(Oreochromis nilloticus Var.) yang dipapar timbal. 

3. Mengetahui konsentrasi timbal yang menyebabkan perubahan struktur 

mikroanatomi insang ikan Nila Larasati. 

 

5. Manfaat 

Manfaat hasil penelitian diharapkan : 

1. Dapat memberikan informasi tentang tingkat kerusakan struktur 

mikroanatomi insang ikan Nila Larasati yang dipapar timbal. 

2. Menambah informasi mengenai LC50  yang dapat ditoleransi oleh ikan Nila 

Larasati yang dipapar timbal. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Ikan Nila Larasati 

Ikan Nila merupakan jenis ikan konsumsi air tawar, dalam bahasa Inggris 

dikenal sebagai Nile Tilapia. Ikan Nila berasal dari Sungai Nil dan danau-danau 

sekitarnya. Ikan Nila mulai dibudidayakan pada tahun 2000 SM. Nila adalah 

nama khas Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah melalui Direktur Jendral 

Perikanan, nama ilmiah ikan Nila adalah Oreochromis niloticus. Morfologi ikan 

Nila Larasati ditunjukkan pada Gambar 1.  

 

Gambar 1. Morfologi Ikan Nila Larasati (Oreochromis niloticus Var.) 

(dokumen pribadi)  

Ikan Nila memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan mempunyai 

toleransi yang tinggi terhadap lingkungan hidupnya. Ikan Nila dapat hidup di air 

tawar, air payau dan air laut dengan kadar garam antara 0-35 ppt. Habitat ikan 

Nila yang paling ideal adalah perairan tawar dengan suhu 14
0
C-38

0
C dan suhu 

optimal antara 25
0
C-30

0
C. Suhu yang rendah atau tinggi akan menghambat 

pertumbuhan ikan Nila. Kondisi pH air yang dapat ditoleransi antara 5-11, namun 

pH yang optimal  untuk ikan Nila adalah 7-8 (Rukmana 1997). 

2. Mikroanatomi Insang 

Hampir semua ikan, insang merupakan komponen penting dalam 

pertukaran gas. Insang terbentuk dari lengkungan tulang rawan yang mengeras, 

dengan beberapa filamen insang di dalamnya. Tiap-tiap filamen insang terdiri atas 

banyak lamela yang merupakan tempat pertukaran gas. tugas ini ditunjang oleh 
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struktur lamela yang tersusun atas sel-sel epitel yang tipis pada bagian luar, 

membran dasar dan sel-sel tiang sebagai penyangga pada bagian dalam. Pinggiran 

lamela yang tidak menempel pada lengkung insang sangat tipis, ditutupi oleh 

epithelium dan mengandung jaringan pembuluh darah kapiler (Fujaya 2004).  

Insang merupakan organ respirasi yang utama dan vital pada ikan. Epitel 

insang ikan merupakan bagian utama untuk pertukaran gas, keseimbangan asam 

basa, regulasi ion, dan ekskresi nitrogen. Oleh karena itu, jika ikan tercemar oleh 

polutan lingkungan seperti amonia, pestisida, logam, nitrit, dan petroleum 

hidrokarbon maka fungsi vital sebagai organ respirasi akan terganggu karena 

penerimaan oksigen menjadi terhalang (Ersa 2008). Bagian-bagian dari lamela 

insang ikan dapat dilihat pada Gambar 2.  

     

Gambar 2. Bagian dari lamela insang (Genten et al. 2009) 

Fitriawan et al. (2011) mengatakan pengaruh pencemaran di lingkungan 

akuatik akan menyebabkan kerusakan insang yang dapat dikategorikan 

berdasarkan perubahan-perubahan anatomi lamella sekunder dan filamen insang. 

Menurut Rennika et al. (2013) kerusakan insang dikategorikan sebagai berikut: 

1. Edema merupakan kondisi dimana meningkatnya jumlah cairan dalam 

jaringan. Hal ini dikarena masuknya logam berat ke dalam insang yang 

mengakibatkan sel bersifat iritatif sehingga sel akan membengkak. 

2. Hiperplasia merupakan penambahan dari suatu bagian tubuh atau organ 

karena adanya peningkatan jumlah sel-sel baru. Kerusakan hiperplasia akan 

muncul apabila ikan tersebut berada di lingkungan yang tercemar bahan 

kimia secara terus menerus. 

Keterangan : 

1. Lamela primer 

2. Lamela sekunder 

3. Eritrosit dalam lumen  

kapiler lamela sekunder 

4. Eritrosit di tengah sinus 

vena lamela primer 

5. Sel Pilar 
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3. Fusi lamela  diakibatkan karena sel mukus yang berada di dasar lamela 

meningkat jumlahnya. 

4. Epithelial lifting adalah edema dengan mengangkat epitel pipih yang 

menyelubungi lamela sekunder yang berfungsi sebagai mekanisme 

pertahanan, karena pemisahan epitel lamela sekunder akan meningkatkan 

jarak polutan yang terkandung dalam air sehingga air harus berdifusi untuk 

mencapai aliran darah. (Antonio et al. 2007). 

5. Nekrosis adalah kematian sel yang terjadi karena hiperplasia dan fusi lamela 

sekunder yang berlebihan, sehingga jaringan insang tidak berbentuk utuh lagi 

atau dengan kata lain nekrosis terjadi diiringi dengan kematian suatu biota. 

3. Timbal 

Timbal atau dalam keseharian lebih dikenal dengan  timah hitam, dalam 

bahasa ilmiahnya dikenal dengan kata Plumbum dan logam ini dilambangkan 

dengan Pb. Logam ini termasuk kedalam kelompok logam-logam golongan IV–A 

pada tabel periodik unsur kimia. Timbal mempunyai nomor atom (NA) 82 dengan 

bobot atau berat (BA) 207,2, timbal merupakan suatu logam berat berwarna 

kelabu kebiruan dan lunak dengan titik leleh 327°C dan titik didih 1.620°C. Pada 

suhu 550-600°C, timbal (Pb) menguap dan membentuk oksigen dalam udara 

membentuk timbal oksida. Bentuk oksidasi yang paling umum adalah timbal (II). 

Walaupun bersifat lunak dan lentur, timbal sangat rapuh dan mengkerut pada 

pendinginan, sulit larut dalam air dingin, air panas dan air asam. Timbal dapat 

larut dalam asam nitrit, asam asetat dan asam sulfat pekat (Palar 1994). 

Timbal  merupakan bahan alami yang terdapat dalam kerak bumi. Timbal 

sering kali digunakan dalam industri kimia seperti pembuatan baterai, industri 

pembuatan kabel listrik dan industri pewarnaan pada cat (Fardiaz 1992). Secara 

umum menurut Fardiaz (1992) timbal mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : 

a. Merupakan logam yang lunak, sehingga dapat dipotong dengan menggunakan 

pisau atau tangan dan dapat dibentuk dengan mudah. 

b. Tahan terhadap korosi atau karat, sehingga logam timbal sering digunakan 

sebagai coating (pelapis anti karat). 

c. Titik lebur rendah, hanya 327,5
0
C. 
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d. Merupakan penghantar listrik yang tidak baik. 

e. Mempunyai kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan logam-logam 

biasa, kecuali emas dan merkuri. 

Kadar timbal yang secara alami dapat ditemukan dalam bebatuan sekitar 

13 mg/kg. Secara alami timbal juga ditemukan di air permukaan. Kadar timbal 

pada air telaga dan air sungai adalah sebesar 1-10 μg/liter. Dalam air laut kadar 

timbal  lebih rendah dari dalam air tawar. Laut Bermuda yang dikatakan terbebas 

dari pencemaran mengandung timbal  sekitar 0,07 μg/liter. Kandungan timbal  

dalam air danau dan sungai di USA berkisar antara 1-10 μg/liter (Sudarmaji et al. 

2006) Di pantai Californa (USA) kadar timbal menunjukkan kadar antara 0,08 – 

0,04 mikrogram/liter. Timbal yang larut dalam air adalah Timbal asetat 

(Pb(C2H3O2)2), timbal klorat Pb(CLO3)2, timbal nitrat Pb(NO3)2, timbal stearat 

Pb(C18H35O2)2. Baku mutu (WHO) timbal dalam air 0,1 mg/liter dan KLH No 02 

tahun 1988 yaitu 0,05 – 1 mg/liter (Mukono 2002). 

4. Toksisitas Timbal terhadap Ikan 

Toksisitas timbal merupakan kemampuan timbal dalam menimbulkan 

kerusakan pada insang dan struktur jaringan luar lainnya yang dapat menimbulkan 

kematian terhadap ikan yang disebabkan oleh terhambatnya fungsi pernafasan 

yakni sirkulasi dan ekskresi dari insang (Jalius 2008). 

Berbagai katagori respon makhluk hidup terhadap uji berbagai konsentrasi  

bahan beracun berdasarkan lama waktu, menurut Connel & Miller (1995) adalah 

sebagai berikut : 

a. Pengaruh akut adalah respon makhluk hidup terhadap suatu keadaan yang 

cukup parah sehingga menyebabkan suatu respon cepat biasanya dalam waktu 

96 jam. 

b. Pengaruh subakut merupakan respon makhluk hidup terhadap suatu kondisi 

yang kurang parah dan biasanya terjadi setelah waktu yang lebih lama. 

c. Pengaruh kronis yaitu merupakan respon makhluk hidup terhadap suatu 

kondisi berkesinambungan yang terjaga tetap. 

Timbal masuk ke dalam tubuh organisme bisa melalui jalur pernafasan dan 

makanan, hampir 90% logam berat (timbal) masuk ke dalam tubuh melalui jalur 
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makanan. Timbal masuk pada jalur tersebut melalui dua cara, yaitu lewat air 

(minuman) dan tanaman (bahan makanan). Sisanya akan masuk secara difusi atau 

perembesan lewat jaringan dan melalui pernafasan (insang) (Palar 1994). 

Seluruh biota perairan memperoleh pasokan oksigen lewat insang dengan 

difusi melalui membran bagian luarnya. Pengambilan oksigen kedalam jaringan-

jaringan tubuh melalui permukaan terjadi pada makhluk hidup kecil, seperti jasad 

renik, namun pada makhluk hidup yang lebih besar termasuk ikan, bahan-bahan 

kimia mendifusi ke dalam cairan sirkulatori (Yuniar 2009). 

Proses masuknya timbal ke dalam insang menurut Palar (1994), bersama-

sama dengan ion-ion logam lain dan makanan yang telah terakumulasi timbal, dan 

akan membentuk ion-ion yang dapat larut dalam lemak. Ion-ion itu mampu 

melakukan penetrasi pada membran sel insang, sehingga dapat masuk ke dalam 

insang, kemudian akan terjadi suatu proses hilangnya pengaturan volume pada 

bagian sel. 

Timbal dapat menyebabkan kerusakan lamela insang yang sejalan dengan 

semakin tingginya konsentrasi timbal. Kerusakan epitel insang terjadi akibat 

pengikatan lendir terhadap sejumlah timbal yang melewati lamela dan dengan 

komposisi yang lebih besar mampu menghalangi proses pertukaran gas-gas dan 

ion pada lamela dalam sistem respirasi dan dapat mengakibatkan sistem respirasi 

ikan terhambat dan pada akhirnya dapat menyebabkan kematian (Purnomo & 

Muchyiddin 2007). 

Yuniar (2009) mengatakan bahwa senyawa-senyawa kimia selain masuk 

melalui saluran pencernaan, juga bisa masuk melalui saluran pernafasan (insang). 

Setelah melewati insang, logam akan di absorbsi oleh darah dan berikatan dengan 

protein darah, selanjutnya akan ikut dalam proses metabolisme dan akan 

didistribusikan ke seluruh tubuh, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan 

terjadinya kerusakan fisik maupun kerusakan fisiologik. 

Organisme akuatik dapat dipaparkan pada logam berat yang dimasukkan 

kedalam air, sedimen atau makanan. Logam berat larut dalam air dapat masuk 

melalui permukaan tubuh, insang, dan mulut. Kepekaan ikan terhadap suatu 

logam berat berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan 
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aksesibilitas, dimana spesies ikan tertentu mampu menghambat secara efektif 

suatu media toksik untuk periode waktu pendek (Yulianto 2012). 

Purnomo & Muchyiddin (2007) mengatakan bahwa timbal dalam air 

mudah terserap dan tertimbun dalam fitoplankton yang merupakan titik awal dari 

rantai makanan, selanjutnya melaui rantai makanan sampai ke organisme. 

Toksisitas pertama pada ikan terdapat pada insang. Insang selain sebagai alat 

pernafasan ikan juga digunakan sebagai alat pengatur tekanan antara air didalam 

tubuh ikan (osmoregulasi).  

Mekanisme masuknya timbal ke dalam tubuh ikan dapat melalui proses 

pernafasan, absorbsi atau melalui pakan. Pada proses pernafasan, timbal masuk 

melalui insang kemudian masuk ke sistem peredaran darah dan disebarkan ke 

seluruh tubuh. Menurut Darmono (2001), masuknya ion timbal melalui jaringan 

insang akan mengakibatkan hewan air tersebut menjadi stress, sehingga terjadi 

perubahan konsumsi oksigen dalam jaringan insang. Dengan keadaan tersebut 

maka dapat mengakibatkan kerusakan pada insang ikan. 

Paparan timbal dalam perairan dapat melalui kulit, rantai makanan, dan 

insang. Paparan pada insang cukup besar di banding dengan yang lainya karena 

insang langsung terpapar oleh air yang tercemar timbal dan diserap oleh epitel 

halus. Lapisan epitel lamela insang akan bereaksi dengan timbal terlarut dan 

menciptakan ketidakseimbangan osmoregulasi bila berkepanjangan akan 

mengakibatkan perubahan fisiologis pada insang ataupun terjadi nekrosis. 

Perubahan fisiologis tersebut dapat berupa edema lamela sekunder, hiperplasia, 

dan fusi lamela bahkan dapat menyebabkan kematian karena pertukaran gas di 

insang menjadi terganggu (Olojo et al. 2005).  

5.  Kualitas Air 

Toksisitas suatu bahan pencemar terhadap organisme dipengaruhi oleh 

beberapa faktor kualitas air antara lain : suhu, oksigen terlarut, dan pH. 

a. Suhu 

Suhu adalah pengatur utama dalam proses-proses alami di lingkungan 

perairan. Suhu berpengaruh terhadap proses fisika, kimia, biologi badan air dan 

juga kehidupan biota yang ada di dalamnya. Peningkatan suhu mengakibatkan 
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viskositas, reaksi kimia, evaporasi, dan volatilisasi juga meningkat, tetapi 

menurunkan kelarutan gas dalam air. Dekomposisi bahan organik dalam perairan 

oleh mikroba juga meningkat dengan meningkatnya suhu. Peningkatan suhu 

perairan sebesar 10
0
C meningkatkan konsumsi oksigen oleh organisme akuatik 

sekitar 2-3 kali (Effendi 2003). Suhu optimal bagi ikan Nila adalah 25
0
C-30

0
C 

(Yuniar 2009). 

b. Oksigen terlarut 

Pada lingkungan perairan, kandungan oksigen dalam air dapat dilihat 

melalui kandungan oksigen terlarut. Berdasarkan hasil penelitian kualitas air dan 

kontaminasi polutan membuktikan bahwa oksigen terlarut (dissolved oxygen 

=DO) merupakan parameter paling penting sebagai penunjang kehidupan 

organisme akuatik. Oksigen digunakan oleh organisme akuatik untuk proses 

respirasi. Kelarutan oksigen di air menurun dengan semakin meningkatnya 

salinitas, setiap peningkatan salinitas sebesar 9 mg/l mengurangi kelarutan 

oksigen sebanyak 5% dari yang seharusnya di air tawar. 

Kadar oksigen terlarut yang tinggi tidak menimbulkan pengaruh fisiologis 

bagi manusia. Ikan dan organisme akuatik lain membutuhkan oksigen terlarut 

dengan jumlah cukup banyak. Kebutuhan oksigen ini bervariasi antar organisme. 

Keberadaan logam yang berlebihan di perairan akan mempengaruhi sistem 

respirasi organisme akuatik, sehingga pada saat kadar oksigen terlarut rendah dan 

terdapat logam berat dengan konsentrasi tinggi, organisme akuatik menjadi lebih 

menderita (Tebbut 1992 dalam Effendi 2003). 

c. pH 

Nilai pH mencirikan keseimbangan antara asam dan basa dalam air dan 

merupakan pengukuran aktivitas ion hidrogen dalam larutan. Selain itu, pH air 

dapat mempengaruhi jenis dan susunan zat dalam lingkungan dan mempengaruhi 

tersedianya hara serta toksisitas dari unsur renik. Nilai pH diperoleh dari hasil 

interaksi sejumlah substansi yang terlarut dalam air dan dari kejadian-kejadian 

biologi di dalamnya. Kebanyakan perairan mempunyai pH antara 6-9. Sebagian 

besar biota akuatik sensitif terhadap perubahan pH dan menyukai Nilai pH sekitar 

7-8,5 (Effendi 2003). Walaupun kebanyakan perairan alami tidak mengandung 
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bahan kimia pada konsentrasi yang cukup besar diatas batas ketahanan ikan. Pada 

pH 5.5 perkembangan ikan sangat sensitif terhadap bakteri parasit dan biasanya 

mati dalam waktu singkat pada kondisi lebih rendah atau sama dengan 4.5 

(Yuniar 2009). 

B. Kerangka Berfikir 

 

 

C.  Hipotesis 

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis yang 

didapat adalah : 

1. Diperoleh konsentrasi LC50-96 jam untuk uji toksisitas pada ikan Nila 

Larasati yang dipapar timbal. 

2. Terjadi perubahan struktur mikroanatomi insang ikan Nila Larasati 

(Oreochromis nilloticus Var.) yang dipapar timbal. 

3. Pada konsentrasi tertentu timbal menyebabkan perubahan struktur 

mikroanatomi insang ikan Nila Larasati. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Jurusan Biologi FMIPA 

Universitas Negeri Semarang, meliputi uji pendahuluan, uji toksisitas, uji  

perlakuan terhadap perubahan struktur mikroanatomi insang ikan. Penelitian 

dilaksanakan selama 6 bulan. Persiapan penelitian dilakukan pada bulan Mei s/d 

Juni 2013, uji pendahuluan dan uji toksisitas dilakukan pada bulan Juli 2013, uji 

perlakuan dilakukan pada bulan Juli s/d September 2013 sedangkan untuk 

pembuatan preparatnya dan pengamatannya dilakukan pada bulan Oktober 2013. 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan Nila Larasati 

(Oreochromis nilloticus Var.) dari Balai Benih Ikan Janti, Klaten. Sampel yang 

digunakan pada penelitian ini diambil secara acak dengan kriteria sehat; panjang 

tubuh antara 10-15 cm; umur sekitar ±2 bulan; jumlah ikan yang digunakan pada 

uji pendahuluan sebanyak 60 ekor, uji toksisitas 120 ekor, dan uji perlakuan 80 

ekor. 

 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas : Perlakuan   pemberian timbal dalam 3 konsentrasi 

yaitu LC50, LC50- 10 % dan LC50-20%. 

2. Variabel tergantung : Perubahan struktur mikroanatomi insang meliputi 

edema, hiperplasia, fusi lamela, epithelial lifting, 

dan nekrosis. 

3. Variabel kendali  : Umur ikan, pakan ikan, ukuran ikan, dan  kualitas air 

yang digunakan. 
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D. Alat dan Bahan 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 . 

Tabel 1. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian. 

Nama Alat Kegunaannya 

Akuarium Sebagai tempat uji coba dan pemeliharaan ikan 

Water pump Untuk mempertahankan penyediaan oksigen di 

aquarium 

Objek glass Untuk meletakkan sampel organ insang. 

Dec glass Untuk menutup sampel 

Gunting Untuk memotong organ 

Pisau Untuk mengambil sampel insang ikan 

Cawan Petri Untuk meletakkan preparat 

Botol sampel Untuk mengawetkan jaringan 

Blok kayu 3x3 cm Untuk memblok paraffin yang berisi sampel 

Microtom Untuk memotong jaringan 

Mikroskop Untuk pengamatan jaringan insang 

Thermometer Untuk mengetahui suhu air 

Waterbath Untuk meregang jaringan yang telah dipotong 

sebelum diletakkan pada gelas obyek 

Kamera Digital Untuk mengambil gambar jaringan 

Tissue Prosessor Untuk memproses dehidrasi clearing dan infiltrasi 

Base mold Tempat cetakan parafin 

 

Bahan yang digunakan pada penelitian disajikan pada Tabel 2 . 

Tabel 2. Bahan-bahan yang akan digunakan pada penelitian. 

Nama bahan Kegunaannya 

 Ikan Nila Larasati  Hewan uji, 

 Logam Timbal (Pb)  Untuk uji coba pencemaran pada air tempat 

pemeliharaan, 

 Formalin 10% 

 

 Untuk mematikan sel dengan mengeraskan 

jaringan insang, 

 Alkohol 80%, 95%, 

absolut 

 Untuk proses dehidrasi  

 Acid alkohol 1%  Tahap perendaman organ 

 Xylol  Untuk tahapan proses clearing 

 Aquades  Untuk bahan pengencer, 

 Haematoxylin dan 

Eosin 

 Untuk bahan pewarnaan jaringan, 

 Entelan/Canada balsam  Untuk bahan perekat, 

 Air es  Untuk menjaga kestabilan suhu 

 Paraffin  Untuk infiltrasi, 

 Pellet   Untuk pakan ikan 
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E. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rancangan acak lengkap (RAL). Penelitian di lakukan melalui 3 tahap uji, yaitu : 

uji pendahuluan; uji toksisitas; dan uji perlakuan. Pada uji pendahuluan 

menggunakan 6 perlakuan dengan 1 kontrol, pada uji toksisitas menggunakan 5 

perlakuan dengan 1 kontrol, dan pada uji perlakuan menggunakan 3 perlakuan dan 

3 kali ulangan dengan 1 kontrol. Sebagai uji utama pada perlakuan menggunakan 

Nilai LC50: 324,38 ppm, LC50-10%: 291,94 ppm, dan LC50-20%: 259,51 ppm. 

 

F. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Aklimasi 

Tahap aklimasi dilakukan selama satu minggu (7 hari). Tujuan dari 

aklimasi adalah untuk mengadaptasikan hewan uji dari kondisi lingkungan 

sebelumnya ke lingkungan yang baru (laboratorium). Selama masa aklimasi 

diberikan aerasi dengan menggunakan water pump. 

 

2. Tahap perlakuan  

Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu : uji pendahuluan, uji 

toksisitas, dan uji perlakuan. 

a. Uji Pendahuluan 

Uji pendahuluan dilakukan untuk memperoleh konsentrasi ambang bawah 

(LC0-48 jam) yaitu konsentrasi tertinggi dimana hewan uji tidak mengalami 

kematian dalam waktu dedah 48 jam, dan konsentrasi ambang atas (LC100-24 jam) 

yaitu konsentrasi terendah yang menyebabkan mortalitas 100% dalam waktu 

dedah 24 jam. 

Pelaksanaan uji pendahuluan ini menggunakan media uji berdasarkan pada 

deret logaritmik, yaitu  0,01; 0,1; 1; 10; 100 dan 1000 ppm, mengacu prosedur 

Yulianto (2012). Dalam uji pendahuluan ini digunakan 60 ekor hewan uji yang 

dibagi menjadi 6 kelompok. Lama uji pendahuluan ini dilaksanakan selama dua 

hari (48 jam). Berdasarkan hasil uji pendahuluan ini, maka penelitian akan 

dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu uji toksisitas. Setelah dilakukan uji 
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pendahuluan didapatkan LC0 48 jam sebesar 100 ppm dan LC100 24 jam sebesar 

1000 ppm. 

b. Uji Toksisitas 

Uji toksisitas di lakukan untuk mengetahui tingkat  kematian (mortalitas) 

ikan hingga 50% dalam waktu 96 jam. Pengamatan ikan ini menurut seri waktu 

yaitu : 24 jam; 48 jam; 72 jam; 96 jam (Yulianto 2012). Ikan uji yang telah mati 

segera dibuang tanpa pergantian ikan. Pengujian ini dilakukan terhadap 5 

kelompok konsentrasi dan 1 kelompok kontrol, dimana deret tersebut terletak 

antara nilai ambang bawah dan ambang atas (Yulianto 2012). Rumus untuk 

menentukan deret perlakuan sebagai berikut : 

  Log 
𝑁

𝑛
= k (log

𝑎

𝑛
) 

   yang mana : 

 N = konsentrasi ambang atas 

 n = konsentrasi ambang bawah 

 k = jumlah konsentrasi yang diujikan 

 a = konsentrasi terkecil yang dikehendaki 

 

 Selanjutnya dapat dihitung konsentrasi a, b, c, d, dan e dengan rumus : 

𝑎

𝑛
=  
𝑏

𝑎
=  
𝑐

𝑏
=  
𝑑

𝑐
=  
𝑒

𝑑
 

Dari perhitungan di atas maka diperoleh lima konsentrasi yaitu 147,9 ppm, 

323,4 ppm, 478,2 ppm, dan 707,1 ppm yang digunakan dalam uji toksisitas. Oleh 

karena itu, dalam pelaksanaan uji toksisitas dilakukan lima perlakuan dan satu 

kontrol (uji toksisitas ini dilakukan 96 jam). 

Pada uji ini digunakan sebanyak 120 ekor ikan Nila yang akan dibagi 

menjadi 6 kelompok (1 kelompok kontrol, 5 kelompok perlakuan). 
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Data mortalitas disajikan pada Tabel 3 . 

Tabel 3. Penyajian data mortalitas. 

Pengamatan 

Hari (Ke) 

Konsentrasi Timbal 

Kontrol 147,9 

ppm 

218,7 

ppm 

323,4 

ppm 

478,2 

ppm 

707,1 

ppm 

1 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 1 3 4 7 

3 0 0 0 2 6 9 

4 0 1 3 4 3 3 

Jumlah 0 1 4 9 14 19 

 

Dalam data dianalisis dengan menggunakan Metode Probit dari Finney 

(1978) seperti yang diacu Yulianto (2012). Hubungan Nilai logaritma konsentrasi 

uji dengan persentasi mortalitas (dalam Nilai probit), merupakan fungsi linier:     

Y = a + bX. Nilai LC50-96 jam diperoleh dari Nilai anti log m. Nilai m 

merupakan Nilai X pada saat kematian sebesar 50%, sehingga fungsi liniernya 

adalah: 5 = a +bX. Untuk menentukan Nilai a maupun b digunakan persamaan 

sebagai berikut:  

𝑏 =
 𝑋𝑌 − 1/n ( 𝑋)( 𝑌)

 𝑋
2
− 1/𝑛( 𝑋)

2  

𝑎 = 1/ 𝑛( 𝑌− 𝑏 𝑋) 

   m =
5−𝑎

𝑏
;→ LC50-96 jam = anti log m 

Keterangan : 

Y = Nilai probit mortalitas hewan uji 

X = Logaritma konsentrasi uji 

 a = Konstanta  

 b = Slope 

 m = Nilai X pada Y = 5 (Nilai probit 50% mortalitas hewan uji) 

 n = jumlah konsentrasi uji. 

Uji toksisitas ini dilakukan selama 4 hari untuk mengetahui toksisitas 

dari logam timbal, kemudian dilakukan perhitungan dengan analisa probit 

sehingga diperoleh Nilai LC50-96 jam sebesar 324,38 ppm. 
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c. Uji Perlakuan 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh timbal asetat terhadap 

struktur mikroanatomi insang ikan Nila Larasati pada berbagai konsentrasi 

timbal pada batas LC50. Pada penelitian ini digunakan 3 level konsentrasi yaitu 

konsentrasi LC50 = 324,38 ppm, LC50-10 % = 291,94 ppm, LC50-20% = 259,51 

ppm dan kontrol. Uji perlakuan menggunakan 80 ekor sampel ikan yang dibagi 

menjadi 4 kelompok perlakuan. Kerusakan yang akan diamati berupa Edema, 

Fusi lamela, Hiperplasia, Epithelial lifting, dan Nekrosis.  

 

3. Langkah kerja  penelitian 

a. Menyiapkan akuarium besar ukuran 38x120x48 cm yang sudah bersih, (uji 

perlakuan 4 buah). 

b. Mengisi akuarium dengan air sumur. 

c. Memasukkan serbuk timbal dengan konsentrasi yang sudah di tetapkan 

berdasarkan hasil uji pendahuluan dan uji toksisitas 

d. Memasukkan ikan yang telah di aklimasi ke dalam akuarium sesuai perlakuan 

masing-masing. 

e. Pemberian pakan dilakukan 1 kali sehari. 

f. Selama percobaan dilakukan aerasi untuk menjaga kualitas air dalam 

akuarium. Uji coba di lakukan selama 4 minggu. 

g. Pada akhir minggu ke 4, di ambil sampel ikan pada tahap perlakuan sebanyak 

3 ekor. 

h. Memasukkan sampel organ insang ke dalam botol vial yang sudah berisi 

formalin 10% untuk menjaga supaya tidak rusak. 

G. Metode Pengambilan Data 

Pada penelitian ini data yang diambil berupa gambaran struktur 

mikroanatoni insang ikan Nila Larasati setelah di pelihara selama 4 minggu. 

Insang ikan diambil dengan menggunakan alat bedah dan disimpan dalam 

formalin 10 %. Pembuatan preparat jaringan dilakukan mengacu pada metode 

Suhirjan et al. (1999) dengan prosedur sebagai berikut:  
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1. Mengambil organ insang dan memfiksasi organ insang dengan buffer 

formalin 10%. 

2. Memotong insang dengan ukuran ± 4 mm dan memasukkan ke dalam Tissue 

Prosessor yang sudah diberi kode, 

3. Insang yang sudah dipotong kecil-kecil selanjutnya dilakukan proses 

dehidrasi untuk mengeluarkan air yang terkandung dalam jaringan dengan 

menggunakan cairan dehidrasi, sebagai berikut: 

a. Alkohol 80%  2 jam 

b. Alkohol 95%  2 jam 

c. Alkohol 95%  1 jam 

d. Alkohol absolut 1 jam 

e. Alkohol absolut 1 jam 

f. Alkohol absolut 1 jam  

4. Insang yang sudah didehidrasi selanjutnya dilakukan proses clearing dengan 

menggunakan reagen pembersih, sebagai berikut: 

a. Xylol   1 jam 

b. Xylol   1 jam 

c. Xylol    1 jam 

5. Jaringan selanjutnya dilakukan proses impregnasi atau penggantian reagen 

pembersih dengan paraffin pada suhu 56-58
o 

C dengan pengaturan waktu 

sebagai berikut: 

a. Paraffin   2 jam 

b. Paraffin   2 jam 

c. Paraffin   2 jam 

6. Insang selanjutnya dipindahkan ke dalam base mold kemudian diisi dengan 

paraffin cair dan dilekatkan pada blok kayu ukuran 3 x 3 cm. 

7. Selanjutnya proses pemotongan dengan menggunakan mikrotom dengan 

urutan sebagai berikut: 

a. Orientasi blok pada mikrotom 

- Blok diletakkan sejajar memanjang dengan pisau. 

- Jaringan yang keras harus diletakan di bagian atas. 

- Menyediakan ruang antara jaringan dengan tepi blok untuk 

memudahkan pemisahan jaringan. 

b. Soaking/icing 

- Jaringan dilembabkan dengan kapas basah di permukaan blok. 

- Untuk menjaga suhu blok dan pisau tetap sama bisa didinginkan dengan 

air es. 

c. Mengembangkan lembaran potongan jaringan 

- Lembaran potongan jaringan diapungkan di permukaan air dalam 

waterbath 
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- Untuk menghilangkan kerutan jaringan dapat dilakukan dengan 

menekan salah satu sisi potongan dan sisi lainya ditarik dengan kuas 

kecil. 

d. Pemisahan rangkaian lembaran jaringan 

e. Pengambilan jaringan dengan slide 

- Lembaran jaringan diambil dengan memasukan slide bersih secara 

diagonal ke dalam waterbath. Spesimen jaringan diletakkan tepat 

ditengah slide dan jangan sampai ada gelembung. 

8. Slide yang berisi spesimen jaringan selanjutnya dilakukan pewarnaan 

Hematoxylin-Eosin (HE) dengan proses sebagai berikut: 

a. Xylol (I)  5 menit 

b. Xylol (II)  5 menit 

c. Xylol (III)  5 menit 

d. Alkohol absolut (I) 5 menit 

e. Alkohol absolut (II) 5 menit 

f. Aquadest  1 menit 

g. Hematoxylin           20 menit 

h. Aquadest  1 menit 

i. Acid alkohol      2-3 celupan 

j. Aquades  1 menit 

k. Aquades           15 menit 

l. Eosin      2 menit 

m. Alkohol 95% (I)  3 menit 

n. Alkohol 95% (II) 3 menit 

o. Alkohol absolut (III) 3 menit 

p. Alkohol absolut (IV) 3 menit 

q. Xylol (IV)  5 menit 

r. Xylol (V)  5 menit 

9. Setelah jaringan pada slide diwarnai kemudian dilakukan mounting dengan 

meneteskan canada balsam sesuai kebutuhan dan ditutup dengan kaca 

penutup dan jangan sampai ada gelembung udara. 

 

H. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis sebagai berikut : 

1. Data hasil uji toksisitas 

Hasil uji toksisitas di tabulasi kemudian di analisis dengan menggunakan 

rumus metode probit untuk mendapatkan konsentrasi timbal yang 

mengakibatkan kematian ikan mencapai 50% selama 96 jam perlakuan 

(Yulianto 2012). 

2. Data struktur mikroanatomi insang 

Pengukuran tingkat kerusakan mikroanatomi insang diukur dengan 

menggunakan bantuan program Image J. Masing-masing perlakuan di 

lakukan 3 kali ulangan dengan 2 lapang pandang. Gambaran struktur 

mikroanatomi insang dianalisis secara deskriptif, dan dibandingkan antar 

perlakuan. Parameter yang diamati yaitu Edema, Hiperplasia, Fusi Lamela, 

Epithelial Lifting, dan Nekrosis. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil pengamatan mikroanatomi insang 

Hasil pengamatan kerusakan struktur mikroanatomi insang ikan Nila Larasati 

dalam berbagai konsentrasi timbal terjadi kerusakan berupa edema, fusi lamela, 

hiperplasia, epithelial lifting, dan nekrosis. Nilai persentase untuk edema 0%-

25%, fusi lamela antara 1%-75%, hiperplasia 0%-50%, epithelial lifting 0%-50%, 

dan nekrosis 0%-50%. Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan hasil pengamatan 

mikroanatomi tiap kelompok dapat dilihat pada Tabel 4 dan hasil skoring 

pengamatan tiap kelompok disajikan pada Tabel 5.  

Tabel 4. Hasil pengamatan mikroanatomi insang ikan Nila Larasati setelah 

perlakuan 4 minggu dipapar timbal. 

 
Konsentrasi 

(CH3COO)2 

Pb + 3H2O 

Sampel Struktur mikroanatomi insang 

Edema Fusi 

Lamela  

Hiperplasia  Ephitelial 

Lifting 

Nekrosis 

Kontrol KI - - - - - 

  KII - - - - - 

  KIII - - - - - 

259,51 ppm AI + ++ + + + 

 AII + ++ - + - 

  AIII + + ++ - + 

291,94 ppm BI + ++ - - + 

  BII + + + + - 

  BIII + + + + - 

324,38 ppm CI + ++ - + - 

 CII - ++ - + + 

  CIII + +++ - + - 

Keterangan : (-) : Tidak terjadi perubahan struktur mikroanatomi (0%) 

  (+) : Perubahan struktur mikroanatomi sedikit (1%-25%) 

  (++) : Perubahan struktur mikroanatomi sedang (26%-50%) 

  (+++) : Perubahan struktur mikroanatomi banyak (51%-75%) 

(++++)  : Perubahan struktur mikroanatomi sangat banyak (76%-    

100%) (Fitriawan et al. 2011) 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 
 

Tabel 5. Skoring tingkat kerusakan jaringan insang ikan Nila Larasati. 
Konsentrasi 

(CH3COO)2 

Pb + 3H2O 

Sampel 

Struktur mikroanatomi insang 

Edema 
Fusi 

Lamela 
Hiperplasia 

Ephitelial 

Lifting 
Nekrosis 

Kontrol KI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 KII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 KIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

259,51 ppm AI 2,76 26,99 13,14 1,43 1,27 
 AII 0,86 42,28 0,00 1,56 0,00 
 AIII 2,65 17,28 15,60 0,00 2,33 

291,94 ppm BI 1,39 37,10 0,00 0,00 0,33 
 BII 3,24 10,85 4,59 0,36 0,00 
 BIII 0,94 22,47 7,67 1,47 0,00 

324,38 ppm CI 0,71 34,44 0,00 3,45 0,00 
 CII 0,59 38,10 0,00 1,85 0,82 
 CIII 0,22 66,88 0,00 0,77 0,00 

  

Untuk mengetahui gambaran perubahan struktur mikroanatomi insang  ikan 

Nila Larasati yang dipapar timbal dapat dilihat pada Gambar 3-12. 

  
 

 

 

 

 

 
 

a 

b 

Gambar 3. Potongan melintang struktur 

mikroanatomi insang ikan Nila Larasati pada 

kondisi normal (perbesaran 10x40). 

Keterangan: a. Lamela sekunder, b. Lamela 

primer 
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Keterangan gambar :  1.  Edema  

2.  Fusi lamela  

3. Hiperplasia  

4. Epithelial lifting 

5. Nekrosis  
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Gambar 4. Potongan melintang 

struktur mikroanatomi insang ikan 

Nila Larasati pada konsentrasi 259,51 

ppm (AI) (perbesaran 10x40) 

Gambar 5. Potongan melintang 

struktur mikroanatomi insang ikan 

Nila Larasati pada konsentrasi 

259,51 ppm (AII) (perbesaran 10x40) 

Gambar 6. Potongan melintang 

struktur mikroanatomi insang ikan 

Nila Larasati pada konsentrasi 259,51 

ppm (AIII) (perbesaran 10x40) 

Gambar 7. Potongan melintang 

struktur mikroanatomi insang ikan Nila 

Larasati pada konsentrasi 291,94 ppm 

(BI) (perbesaran 10x40) 
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Keterangan gambar :  1. Edema  

2. Fusi lamela  

3. Hiperplasia  

4. Epithelial lifting 

5. Nekrosis  
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Gambar 8. Potongan melintang struktur 

mikroanatomi insang ikan Nila 

Larasati pada konsentrasi 291,94 ppm 

(BII) (perbesaran 10x40) 

Gambar 9. Potongan melintang struktur 

mikroanatomi insang ikan Nila 

Larasati pada konsentrasi 291,94 ppm 

(BIII) (perbesaran 10x40) 

Gambar 10. Potongan melintang 

struktur mikroanatomi insang ikan Nila 

Larasati pada konsentrasi 324,38 ppm 

(CI) (perbesaran 10x40) 

Gambar 11. Potongan melintang 

struktur mikroanatomi insang ikan Nila 

Larasati pada konsentrasi 324,38 ppm 

(CII) (perbesaran 10x40) 

1 
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Keterangan gambar : 1. Edema  

 2. Fusi lamela  

 3. Hiperplasia  

 4. Epithelial lifting  

 5. Nekrosis 

 

2. Hasil faktor abiotik 

Hasil pengujian terhadap beberapa faktor abiotik dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil pengukuran faktor abiotik. 

No Faktor 

Abiotik 

Kontrol 259,51 

ppm 

291,94 

ppm 

324,38 

ppm 

Kelayakan 

sesuai pustaka 

1. Suhu air (
0
C) 26 26 26 26 26-32

0
C 

Peornomo 

(1979) dalam 

Sulistyarini 

(1999) 

2. pH air 7 7 7 7 7-9 Taufik et al. 

(1999) 

3. CO2 terlarut 

(mg/l) 

1,8 2,4 2,5 2,5 0,5-7,0 mg/l  

(Effendi 2003) 

4 O2 terlarut 

(mg/l) 

6,4 6,4 5,3 4,4 Kurang dari 20 

mg/l (Barus 

2004)  

Keterangan: data lengkap dapat dilihat pada lampiran 5. 

1 

2 

4 

Gambar 12. Potongan melintang struktur 

mikroanatomi insang ikan Nila Larasati 

pada konsentrasi 324,38 ppm (CIII) 

(perbesaran 10x40) 
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 Berdasarkan Tabel 6 hasil uji faktor abiotik  yang di peroleh layak untuk 

kehidupan ikan Nila Larasati. 

B. Pembahasan 

1. Mikroanatomi Insang 

Perubahan struktur mikroanatomi insang dapat digunakan sebagai indikator 

tingkat pencemaran di lingkungan mulai terjadinya kontaminasi, pencemaran 

sampai tingkat berat. Rennika et al. (2013) menyatakan kerusakan insang ditandai 

dengan adanya edema yang ditandai dengan meningkatnya jumlah cairan dalam 

insang yang diakibatkan logam berat, hiperplasia merupakan penambahan dari 

suatu bagian tubuh atau organ karena adanya peningkatan jumlah sel baru, fusi 

lamela diakibatkan karena sel mukus yang berada didasar lamela meningkat 

jumlahnya, epithelial lifting merupakan edema dengan mengangkat epitel pipih 

yang menyelubungi lamela sekunder yang berfungsi sebagai mekanisme 

pertahanan untuk meningkatkan jarak polutan yang terkandung dalam air, dan 

nekrosis yaitu kematian sel yang terjadi karena hiperplasia dan fusi lamela 

sekunder yang berlebihan yang mengakibatkan insang tidak berbentuk utuh lagi. 

Hasil pengamatan mikroanatomi insang ikan Nila Larasati dapat dilihat pada 

Tabel 4, Tabel 5 dan Gambar 3-12. 

Nilai LC50 merupakan konsentrasi median lethal timbal asetat yang 

menyebabkan mortalitas (kematian) 50% hewan uji. Uji toksisitas dilakukan 

selama 96 jam untuk mengetahui tingkat racun suatu zat toksik (Yulianto 2012). 

Perhitungan analisa probit diperoleh Nilai LC50-96 jam sebesar 324,38 ppm 

(Lampiran 3) hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Singhadach et al. (2009) terhadap ikan Nila dengan nilai  

LC50 sebesar 247,51 ppm. Hasil uji toksisitas ikan Nila Larasati sedikit lebih besar 

dibandingkan dengan hasil uji toksisitas dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Singhadach et al. (2009) sehingga dapat dikatakan bahwa ikan 

Nila Larasati memiliki ketahanan yang cukup tinggi terhadap perubahan 

lingkungan dan memiliki tingkat kematian yang rendah (Zunita 2012). 

Proses masuknya timbal ke dalam insang menurut Palar (1994) adalah 

timbal bersama-sama dengan ion-ion logam lain akan membentuk ion-ion yang 



27 
 

 
 

dapat larut dalam lemak. Ion-ion logam yang dapat larut dalam lemak itu mampu 

untuk melakukan penetrasi pada membran sel insang sehingga akhirnya ion-ion 

logam tersebut akan dapat masuk ke dalam insang. 

Suatu zat masuk kedalam suatu organisme melalui proses absorbs, 

distribusi, dan akumulasi. Pada saluran pernafasan timbal asetat dapat 

menyebabkan kerusakan pada bagian insang dan organ-organ yang berhubungan 

dengan insang. Masuknya timbal asetat akan mengakibatkan kerusakan jaringan 

insang atau bahkan kematian jaringan. Hal ini menyebabkan fungsi insang 

menjadi tidak wajar dan mengganggu proses respirasi, sehingga mengakibatkan 

gangguan pernafasan dan akhirnya menyebabkan kematian (Rennika et al. 2013).  

Hasil pengamatan perubahan jaringan insang pada ikan Nila larasati yang 

dipapar oleh timbal asetat pada uji perlakuan selama 4 minggu didapatkan hasil 

kerusakan edema 0%-25%, fusi lamela antara 1%-75%, hiperplasia 0%-50%, 

epithelial lifting 0%-50%, dan nekrosis 0%-50%. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa pemberian timbal asetat menyebabkan kerusakan sedang pada 

mikroanatomi insang ikan Nila Larasati ditandai dengan adanya kerusakan paling 

besar yaitu fusi lamela disusul dengan kerusakan lainya yaitu edema, hiperplasia, 

epithelial lifting,dan nekrosis. 

Pada kerusakan edema dari ketiga perlakuan tidak ada bedanya karena 

hampir semua dibawah 25% dan terjadi hampir merata pada semua sampel ikan. 

Dalam penelitian ini terjadinya edema disebabkan karena masuknya timbal asetat 

ke dalam insang yang mengakibatkan sel bersifat iritatif sehingga sel akan 

membengkak (Rennika et al. 2013). 

Edema adalah pembengkakan sel yang diakibatkan masuknya timbal asetat 

ke dalam insang atau penimbunan cairan secara berlebihan didalam jaringan tubuh 

yang di tandai dengan membran basal mulai meregang lepas, sel lacuna 

menyempit sehingga menyebabkan insang mengalami defisiensi fungsi dan 

kesulitan dalam proses pernafasan dan metabolisme tubuh mulai terganggu 

(Fitriawan et al. 2011). 

 Kerusakan lain yang terjadi adalah hiperplasia, pada penelitian ini 

hiperplasia hanya terjadi pada kelompok 259,51 ppm dan 291,94 ppm dengan 
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kerusakan rata-rata dibawah 50%. Hiperplasia terjadi pada tingkat iritasi yang 

lebih rendah dan biasanya disertai peningkatan jumlah sel-sel mukus di dasar 

lamela dan lama kelamaan akan mengakibatkan fusi lamela. Ruang interlamela 

yang merupakan saluran air dan ruang produksi mukus dapat tersumbat akibat 

hiperplasia sel epitel yang berasal dari filamen primer. Pada akhirnya seluruh 

ruang interlamela diisi oleh sel-sel baru. Hiperplasia mengakibatkan penebalan 

jaringan epitel di ujung filamen yang memperlihatkan bentuk seperti pemukul 

bisbol (clubbing distal) atau penebalan jaringan epithelium yang terletak di dekat 

dasar lamela (Robert 2001). Hiperplasia terjadi dikarenakan penambahan dari 

suatu bagian tubuh atau organ karena adanya peningkatan jumlah sel-sel baru 

yang diakibatkan oleh iritasi pulotan dalam hal ini adalah timbal asetat (Rennika 

et al. 2013). Pada penelitian ini perlakuan 324,38 ppm tidak dijumpai kerusakan 

hiperplasia karena sudah menjadi fusi lamela. 

Pada kerusakan fusi lamela dijumpai pada ketiga perlakuan dan untuk 

perlakuan 324,38 ppm nilai persentasenya paling besar. Terjadinya fusi lamela di 

akibatkan dari sel mukus yang berada di dasar lamela meningkat jumlahnya 

sehingga terjadi penggabungan antar lamela sekunder. 

Robert (2001) mengatakan fusi lamela merupakan penempelan 2 bagian 

lamela sekunder. Selain itu fusi lamela juga diakibatkan oleh adanya lendir yang 

berlebih pada insang sehingga akan menutup lamela sekunder. Lendir berlebih ini 

merupakan salah satu respon dari kelenjar mukus untuk melindungi insang dari 

timbal yang masuk dalam bentuk ion ke dalam insang. Lendir berlebih ini akan 

mengakibatkan terhamabtnya pengambilan oksigen dari air. 

Kerusakan epithelial lifting hampir semua ditemukan terutama pada 

perlakuan 324,38 ppm walaupun dengan persentase yang rendah. Epithelial lifting 

adalah pembengkakan ringan sel insang akibat masuknya ion timbal sehingga 

mengakibatkan terangkatnya epitel pipih lamela sekunder yang menyelubungi 

lamela sekunder yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan. Terangkatnya 

epitel pipih lamela sekunder ini merupakan bentuk pertahanan untuk 

meningkatkan jarak polutan dalam bentuk ion timbal yang terkandung dalam air 

sehingga air harus berdifusi untuk mencapai aliran darah (Antonio et al. 2007). 



29 
 

 
 

Kerusakan nekrosis ditemukan secara acak pada ketiga perlakuan dengan 

persentase yang rendah yaitu dibawah 25%. Nekrosis terjadi karena hiperplasia 

dan fusi lamela sekunder yang berlebihan, sehingga jaringan insang tidak 

berbentuk utuh lagi. Hal ini diakibatkan karena konsentrasi timbal di air terlalu 

tinggi dan terjadi penyerapan ion-ion timbal secara terus-menerus ke dalam 

jaringan insang. Pada kejadian ini lamela mengalami kerusakan parah dan 

termasuk dalam kategori pencemaran berat (Rennika et al. 2013). 

Penyerapan timbal yang secara terus menerus melalui insang sangat 

memberikan dampak kerusakan pada jaringan insang ikan, hingga dapat 

menimbulkan kematian terhadap ikan yang disebabkan oleh proses anoxemia, 

yaitu terhambatnya fungsi pernafasan dari insang. Kerusakan insang yang terkena 

logam berat mengakibatkan adanya degradasi sel atau bahkan kerusakan jaringan 

insang. Menurut Sandi (1994) menyatakan bahwa secara langsung bahan 

anorganik terlarut menyebabkan iritasi pada insang dan lamela insang menjadi 

tertutup. Hal ini menyebabkan fungsi insang menjadi tidak wajar dan 

mengganggu proses pernafasan. 

Kerusakan pada struktur mikroanatomi insang menyebabkan ikan sulit 

bernafas dan menyebabkan kandungan oksigen dalam darah menjadi berkurang 

sehingga Hb kesulitan dalam mengikat oksigen dan mengalami hipoksi sebagai 

akibat dari kerusakan lamella sekunder dari insang (Ishikawa et al. 2007). 

2. Faktor Abiotik 

Pengujian faktor abiotik pada penelitian ini digunakan sebagai pendukung 

terhadap hasil pemeriksaan laboratorium mengenai uji toksisitas dan perubahan 

struktur mikroanatomi insang ikan Nila Larasati yang dipapar timbal. Faktor 

abiotik ini dapat dilihat pada Tabel 6. Pada penelitian ini suhu air tiap kelompok 

relatif sama yaitu 26
0
C,  pada penelitian ini menunjukan bahwa ikan Nila Larasati 

dapat hidup cukup baik pada suhu kamar. Nurchayatun (2007) mengatakan dari 

sejumlah penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa konsentrasi logam 

berat terakumulasi dengan bertambahnya atau meningkatnya suhu lingkungan. 

Suhu juga sangat berperan dalam proses metabolisme di dalam tubuh ikan. 

Peningkatan suhu dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap racun atau benda 
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asing dari luar (Connell 1995). Pada penelitian ini tidak menunjukan terjadi 

peningkatan suhu. 

Hasil pengukuran pH air uji pada masing-masing perlakuan menunjukan 

bahwa sampai penelitian ini berakhir air uji stabil yaitu pada pH 7. Keadaan ini 

dapat mendukung kehidupan air saat penelitan dilakukan. Connell dan Miller 

(1995) mengatakan kenaikan pH di perairan akan diikuti dengan penurunan 

kelarutan logam berat sehingga logam berat cenderung mengendap. Dari 

penelitian ini dapat dikatakan bahwa tidak ada penurunan kelarutan timbal karena 

pH dalam air uji pada akuarium pelakuan adalah netral yaitu 7. Dengan adanya 

aerasi penurunan kelarutan timbal dapat dicegah. 

Hasil pengujian kadar O2 terlarut pada tiap kelompok berkisar antara 4,4 

ml/l sampai 6,4 mg/l. Barus (2004) mengatakan bahwa ambang batas untuk 

oksigen terlarut kurang dari 20 mg/l, sehingga kandungan oksigen terlarut pada 

penelitian ini masih sesuai bagi kehidupan ikan. Adanya sedikit penurunan jumlah 

oksigen terlarut terjadi karena semakin meningkatnya kadar timbal pada air uji, 

maka proses metabolisme ikan Nila Larasati akan semakin meningkat. 

Meningkatnya metabolisme ikan Nila Larasati akan mengakibatkan menurunnya 

jumlah oksigen terlarut dalam air karena konsumsi oksigen oleh ikan juga 

meningkat. 

Connel dan miller (1995) menyebutkan oksigen terlarut merupakan salah 

satu faktor lingkungan yang mempengaruhi kadar logam berat pada organisme air. 

Rendahnya kadar oksigen terlarut akan meningkatkan laju respirasi organisme 

tersebut. Hal tersebut dapat meningkatkan racun yang masuk ke dalam tubuh 

organisme. Ikan akan memompa air lebih cepat sehingga timbal yang masuk ke 

dalam tubuh juga semakin banyak dan meningkatkan akumulasi timbal dalam 

organ tubuh ikan. 

Hasil pengujian CO2 terlarut menunjukkan terjadinya peningkatan selama 

waktu perlakuan yaitu dari 1,8 sampai 2,5 mg/l. Namun peningkatan jumlah 

karbondioksida terlarut pada air uji masih sesuai dengan baku mutu yang telah 

ditentukan menurut Effendi (2003) yaitu  0,5-7,0 mg/l. 
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Berdasarkan hasil pengukuran faktor abiotik atau kualitas air yang 

ditunjukkan pada Tabel 6, tampak bahwa semua parameter yaitu suhu air, pH air, 

O2 dan CO2 terlarut masih berada pada ambang batas aman, karena tidak melebihi 

ambang batas yang ditentukan sehingga ikan masih dapat hidup pada air uji. Hal 

tersebut dapat terjadi karena memang pada penelitian ini kondisi lingkungan agar 

sesuai untuk kehidupan ikan secara normal, sehingga yang mempengaruhi 

kematian ikan diusahakan hanya karena pengaruh pemberian timbal asetat pada 

air uji. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa; (1) Nilai  LC50-96 jam pada 

uji toksisitas ikan Nila Larasati  (Oreochromis nilloticus Var.) yang dipapar 

timbal yaitu 324,38 ppm; (2) Terjadi perubahan struktur mikroanatomi insang 

ikan Nila Larasati (Oreochromis nilloticus Var.) yang dipapar timbal; (3) Pada 

konsentrasi 259,51 ppm; 291,94 ppm; 324,38 ppm timbal menyebabkan 

perubahan struktur mikroanatomi insang ikan Nila Larasati (Oreochromis 

nilloticus Var.) perubahan tersebut berupa edema; fusi lamela; hiperplasia; 

epithelial lifting, dan nekrosis. 

B. Saran 

Saran yang dapat disumbangkan dari penelitian ini adalah: pada penelitian 

ini pada konsentrasi terendah yaitu 259,51 ppm masih menyebabkan kerusakan 

pada insang ikan Nila Larasati, diharapkan dengan dosis yang lebih bervariasi bisa 

mendapatkan dosis tingkat pencemaran timbal yang masih aman untuk kehidupan 

ikan. 
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Lampiran 1 

Perhitungan pembuatan larutan timbal asetat sebagai bahan uji 

Bahan uji: (CH3COO)2 Pb + 3H2O bubuk 

BA (C = 12,01; H = 1,008; O = 15,99; Pb = 207,2) 

Berat Molekul (BM) =  (CH3COO)2 Pb + 3H2O 

   =  (4 x C) + (12 x H) + (7 x O) + (1 x Pb) 

   = (4 x 12,01) + (12 x 1,008) + (7 x 15,99) + (1 x 207,2) 

   = 379,34 

Kadar % Pb dalam Pb asetat = 
BA  Pb

BM  (CH 3COO )2 Pb  + 3H2O
 x 100 % 

    = 
207,2

379,34
x 100 %   

    = 54,6 % 

    =0,55 

Perhitungan timbal yang digunakan untuk uji pendahuluan 

0,01 ppm =   
0,01

0,55
 = 0,018 mg/l 

0,1 ppm  =   
0,1

0,55
 = 0,18 mg/l 

1  ppm    =   
1

0,55
 = 1,81 mg/l  

10 ppm   =   
10

0,55
 = 18,18 mg/l 

100 ppm =   
100

0,55
 = 181,8 mg/l 

1000 ppm =   
1000

0,55
 = 1818,18 mg/l 
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Lampiran 2 

penentuan deret konsentrasi timbal untuk uji tosisitas 

ambang bawah LC0 48 jam = 100 ppm, ambang atas LC100 24 jam = 1000 ppm 

Log
𝑁

𝑛
= k (log

𝑎

𝑛
)                 

𝑎

𝑛
=  
𝑏

𝑎
=  
𝑐

𝑏
=  
𝑑

𝑐
=  
𝑒

𝑑
 

 

Log
1000

100
 = 6(log

𝑎

100
)         

        
1

6
  = log

𝑎

100
 

     0,17 = log
𝑎

100
 

   1,479  = 
𝑎

100
 

           a = 147,9 ppm 

 
𝑎

𝑛
=  
𝑏

𝑎
     

147,9

100
=  

𝑏

147,9
    b = 218,7 ppm 

 
𝑏

𝑎
=  
𝑐

𝑏
     

218,7

147,9
=  

𝑐

218,7
   c = 323,4 ppm 

 
𝑐

𝑏
=  
𝑑

𝑐
     

323,4

218,7
=  

𝑑

323,4
   d = 478,2 ppm 

 
𝑑

𝑐
=  
𝑒

𝑑
     

478,2

323,4
=  

𝑒

478,2
   e = 707,1 ppm 

Perhitungan timbal yang digunakan untuk uji toksisitas 

147,9 ppm =   
147,9 

0,55
 = 268,9 mg/l 

218,7 ppm  =   
218,7

0,55
 = 397,6 mg/l 

323,4 ppm    =   
323,4 

0,55
 = 588 mg/l  

478,2 ppm   =   
478,2

0,55
 = 869,4 mg/l 

707,1 ppm =   
707,1 

0,55
 = 1285,6 mg/l 
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Lampiran 3 

Perhitungan LC50-96 jam dengan analisis probit 

d(kons.uji) n (jml 

hwn 

uji) 

r(mort 

hwn 

uji) 

P 

(%mort) 

X 

(Log.kons) 

X
2
 Y 

(Probit%

mort) 

XY 

147,9 20 1 5 2,16 4,66 3,2551 7,24702 

218,7 20 4 20 2,33 5,42 4,1584 9,68907 

323,4 20 9 45 2,50 6,25 4,8743 12,1858 

478,2 20 14 70 2,67 7,12 5,5244 14,7501 

707,1 20 19 95 2,84 8,06 6,6449 18,8715 

Jumlah ∑    12,5 31,51 24,5571 62,7435 

 

  𝑏 =
 𝑋𝑌−1/n ( 𝑋)( 𝑌)

 𝑋
2
−1/𝑛( 𝑋)

2  

  𝑏 =
62,7435−0,05 (12,5)(24,5571)

31,51−0,05(156,25)
 

  b = 2,00  

  m = 
5−𝑎

𝑏
  

  m = 
5−(−0,022)

2,00
 

  m = 2,511 , LC50-96 jam = anti log m 

           = 324,38 ppm 

Dosis yang digunakan dalam perlakuan adalah 

1. LC50   = 324,38 ppm 

2. LC50 - 10% LC50  = 324,38 - 32,44  

   = 291,94 ppm 

3. LC50 - 20% LC50  = 324,38 - 64,87  

   = 259,51 ppm 

 

 

 

 

  𝑎 = 1/ 𝑛( 𝑌 − 𝑏 𝑋) 

 𝑎 = 0,05(24,5571 − 2.12,5) 

 𝑎 = -0,022 
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Lampiran 4 

Tabel Nilai probit 
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Lampiran 5 

Data pengukuran faktor abiotik dari minggu I sampai minggu ke IV: 

Faktor abiotik   Kontrol  Rata-rata 

 I II III IV  

Suhu air (
0
C) 26 26 26 26 26 

pH air 7 7 7 7 7 

CO2 terlarut 1,8 1,7 1,8 1,9 1,8 

O2 terlarut 6,5 6,4 6,4 6,3 6,4 

 

Faktor abiotik   259,51 

ppm 
 Rata-rata 

 I II III IV  

Suhu air (
0
C) 26 26 26 26 26 

pH air 7 7 7 7 7 

CO2 terlarut 2,3 2,4 2,5 2,5 2,4 

O2 terlarut 6,5 6,4 6,5 6,2 6,4 

 

Faktor abiotik   291,94 

ppm 
 Rata-rata 

 I II III IV  

Suhu air (
0
C) 26 26 26 26 26 

pH air 7 7 7 7 7 

CO2 terlarut 2,4 2,4 2,5 2,6 2,5 

O2 terlarut 5,4 5,3 5,3 5,2 5,3 

 

Faktor abiotik   324,38 

ppm 
 Rata-rata 

 I II III IV  

Suhu air (
0
C) 26 26 26 26 26 

pH air 7 7 7 7 7 

CO2 terlarut 2,3 2,5 2,6 2,6 2,5 

O2 terlarut 4,5 4,5 4,4 4,2 4,4 
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Lampiran 6 

Dokumentasi penelitian 

 

   
 

 

   
 

Perlakuan pemberian timbal Timbangan digital 

 

 

 

Pengukuran pH air pengukuran suhu air 

 

            
 

 

     

Plat organ insang ikan Preparat mikroanatomi insang ikan 
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Reagen Kit COD dan BOD Alat bedah 

 

 
 

 

 

Pengambilan insang ikan Pengamatan preparat 

 

 
 

 

Timbal Asetat yang digunakan  
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