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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Sektor perikanan di Indonesia merupakan potensi sumber daya pangan 

hewani yang terbesar. Dahuri (2003) menyebutkan Indonesia merupakan negara 

yang memiliki sumber daya perikanan dengan keanekaragaman spesies tertinggi di 

dunia. Pengkajian stok ikan di perairan Indonesia menunjukkan bahwa potensi 

lestari sumber daya perikanan Indonesia mencapai 6,4 juta ton/tahun (Baliwati dan 

Putri, 2012). Berdasarkan data statistik Kementrian Kelautan dan Perikanan 

Republik Indonesia menyatakan bahwa angka konsumsi ikan pada tahun 2016 

sebesar 43,94 kg/kap/tahun dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 46,49 

kg/kap/tahun. Ikan gurami (Osphronemus goramy) merupakan salah satu jenis ikan 

yang dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan. Saparinto (2011b) 

menyatakan bahwa ikan gurami menjadi komoditas unggulan bagi masyarakat 

karena selain produk benihnya dapat dipasarkan secara meluas, ikan gurami 

konsumsi diminati segala kalangan meskipun ikan gurami memiliki pertumbuhan 

agak lambat dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya.  

Sistem pengembangbiakan ikan gurami oleh masyarakat cukup beragam 

seperti dilakukan di tambak, kolam, keramba, dan jaring apung (Irawan, 2012). 

Sistem pemeliharaan ikan gurami yang dipelihara di kolam dekat dengan area 

persawahan sebagai contoh di Jawa Timur telah banyak dilakukan oleh masyarakat 

karena tradisi turun-temurun (Malika, 2012).
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Salah satu daerah budidaya ikan gurami di Jawa Timur yaitu Tulungagung 

yang merupakan sentra budidaya untuk pendederan dan tahap pembesaran benih 

ikan gurami, seperti di Kecamatan Gondang, Campurdarat, Kedungwaru, 

Sumbergempol, Ngunut, Kalidawir, dan Rejotangan (Sodikin, 2019). Pemeliharaan 

ikan gurami oleh masyarakat di Kabupaten Tulungagung umumnya masih 

dilakukan secara tradisional yaitu berdasarkan teknik budidaya yang diperoleh 

secara turun-temurun seperti penggunaan obat-obatan atau bahan kimia yang tidak 

sesuai aturan serta teknik atau cara budidaya yang belum terukur (Malika, 2012). 

Pemeliharaan ikan di kolam yang dekat area persawahan harus diimbangi 

juga dengan pengetahuan tentang kesehatan ikan agar tidak menimbulkan kerugian 

pada ikan yang dipelihara (Sukri dkk., 2016). Kerugian tersebut dapat timbul akibat 

penggunaan insektisida secara berlebihan, yang pada akhirnya akan menjadi limbah 

dan mencemari lingkungan. Limbah tersebut akan terbawa aliran air dan 

terdistribusi meluas ke perairan yang lebih rendah seperti sungai atau kolam 

budidaya ikan (Adharini dkk., 2016). Salah satu insektisida yang masih digunakan 

oleh masyarakat dalam kegiatan pertanian yaitu cypermethrin (Noldy dkk., 2018). 

Cypermethrin (C22H19Cl2NO3 : 2, 2-dimethyl-3, (2, 2-dichlorovinyl) 

cyclopropane carboxylate) (Edwards, 2006) merupakan insektisida berspektrum 

luas yang digunakan untuk lahan pertanian dalam hal pengendalian hama serangga 

(Ditjen PSP, 2016). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wismaningsih dan 

Oktaviasari (2016) menunjukkan bahwa pestisida yang digunakan oleh petani 

sayuran di Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung adalah jenis insektisida 

cypermethrin. Penggunaan insektisida berlebihan dapat menimbulkan efek negatif. 
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Contoh kasus serupa ditemukan pada ikan jambal roti (Arius thalassinus) di 

perairan Lamongan yang menunjukkan tingkat residu tertinggi sebesar 2,124 mg/kg 

(Amir et al., 2014).  

Dampak pemakaian cypermethrin dilaporkan pada ikan African Catfish 

(Clarias gariepinus) menunjukkan gejala toksikosis yaitu kehilangan 

keseimbangan, berenang dengan gelisah atau tidak menentu, dan gerakan cepat 

secara tiba-tiba (Ayoola, 2008). Insektisida cypermethrin yang masuk ke tubuh ikan 

gurami melalui per oral kemudian masuk ke saluran pencernaan dan didistribusikan 

ke sel hepatopankreas bersama darah melalui vena porta. Darah dari vena porta 

yang mengandung zat toksik menyebabkan kerusakan paling banyak ditemukan di 

sekitar portalis (Arimbi dkk., 2015). Hepatopankreas merupakan organ yang 

berfungsi sebagai pusat metabolisme (Nejedli and Gajger, 2017). Paparan 

insektisida cypermethrin menyebabkan perubahan struktur pada hepatopankreas 

ditandai adanya kehilangan susunan orientasi radial dari lamina hepatica, dan 

penyusutan beberapa massa sel hepatopankreas (Murthy et al., 2013).  

Cypermethrin dalam tubuh sebagai zat asing mudah membentuk radikal 

bebas dan menyebabkan sel hepatopankreas mengalami nekrosis karena pengaruh 

stress oksidatif yang tergantung dari tingkatan dosis insektisida cypermethrin 

(Bhushan et al., 2013). Gambaran histopatologis sel hepatopankreas ikan gurami 

(Osphronemus goramy) yang terpapar insektisida khususnya cypermethrin di 

Indonesia belum banyak diulas karena penelitian sebelumnya dilakukan di spesies 

ikan lain yang menggunakan bahan insektisida dari golongan organoklorin dan 

organofosfat (Prijanto, 2009; Ohorella dkk., 2013). Mengingat hal tersebut perlu 
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dilakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan tingkat perubahan sel 

hepatopankreas ditinjau dari tingkat dosis insektisida cypermethrin yang 

terkandung dalam perairan secara mikroskopis, sehingga hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bahaya paparan insektisida serta 

mengetahui dosis insektisida yang sedikit mengakibatkan kerusakan pada sel 

hepatopankreas bagi pemilik kolam ikan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Apakah terdapat perbedaan tingkat perubahan histopatologis sel 

hepatopankreas ikan gurami (Osphronemus goramy) yang dipapar insektisida 

cypermethrin pada dosis berbeda? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Mengetahui perbedaan tingkat perubahan histopatologis sel hepatopankreas 

ikan gurami (Osphronemus goramy) yang dipapar insektisida cypermethrin pada 

dosis berbeda. 

 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Mengetahui perbedaan tingkat perubahan histopatologis sel 

hepatopankreas ikan gurami (Osphronemus goramy) yang dipapar insektisida 

cypermethrin pada dosis berbeda.  
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1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Memberi informasi kepada masyarakat tentang bahaya paparan 

insektisida cypermethrin pada sel hepatopankreas ikan gurami 

(Osphronemus goramy) melalui pemeriksaan histopatologis. 

b. Memberi pengetahuan kepada masyarakat agar lebih memahami dan 

memperhatikan dosis penggunaan insektisida cypermethrin. 

 

1.5 Landasan Teori 

 

Insektisida cypermethrin masuk ke dalam tubuh ikan melalui per oral 

kemudian masuk ke lambung dan usus serta terabsorbsi oleh saluran pencernaan. 

Darah dari lambung dan usus yang mengandung insektisida cypermethrin kemudian 

mengalir dan didistribusikan ke seluruh tubuh termasuk vena porta dan arteri 

hepatika yang kemudian masuk ke hepatopankreas (Jaeschke, 2008). Zat racun 

seperti insektisida cypermethrin dapat menghasilkan radikal bebas yang beracun, 

mengubah permeabilitas sel, dan merusak komponen struktural sel (McGavin and 

Zachary, 2007).  

Insektisida cypermethrin sebagai zat racun menyebabkan stress oksidatif dan 

jejas seluler karena aktivitas reactive oxygen species (ROS) seperti superoksid 

(O2
+), hidrogen peroksid (H2O2), dan hidroksil radikal (OH-) (Robbins et al., 2007). 

Efek toksik insektisida cypermethrin terjadi ketika zat racun memasuki retikulum 

endoplasma halus di sel hepatopankreas. Metabolit toksik insektisida cypermethrin 

selanjutnya menyebabkan peroksidasi lipid secara progresif dari asam lemak tak 

jenuh pada membran sel. Akibat peroksidasi lipid membran retikulum endoplasma 

kasar mengalami kerusakan (McGavin and Zachary, 2007).  
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Kerusakan membran retikulum endoplasma kasar menyebabkan peroksidasi 

fosfolipid pada membran sel dan retikulum endoplasma sehingga secara cepat akan 

menurunkan sintesis apoprotein. Apoprotein merupakan gugus protein pada 

lipoprotein yang memiliki fungsi untuk mengikat trigliserida. Gangguan pada 

sintesis apoprotein mengakibatkan terjadinya akumulasi lemak dalam sitoplasma 

sel sehingga menyebabkan degenerasi melemak (Arimbi dkk., 2015). 

Dampak lain akibat pelepasan produk peroksidasi lipid dapat mengganggu 

sistem ion channels membrane (McGavin and Zachary, 2007). Gangguan 

pengaturan ion sodium-potasium pump membrane mengakibatkan Na+ tertahan 

dalam sel. Sitoplasma menjadi lebih pekat karena H2O dan Ca2+ tertarik ke dalam 

sel akan tetapi K2+ dan Mg2+ bergerak ke luar sel sebagai pembengkakan sel secara 

akut (Russel et al., 2018). Proses pembengkakan sel yang terus berjalan akibat 

masuknya Ca2+ menyebabkan inaktivasi mitokondria, enzim sel, dan denaturasi 

protein sehingga sel mengalami kematian (nekrosis) (McGavin and Zachary, 2007).  

Degenerasi dapat dijadikan sebagai indikasi awal kerusakan sel akibat 

intoksikasi insektisida cypermethrin yang mana bila paparan zat toksik tersebut 

dihentikan sel dapat pulih kembali (Harada and Boorman, 1999). Adapun 

hepatopankreas yang tepapar insektisida menyebabkan kehilangan susunan 

orientasi radial dari lamina hepatica dan penyusutan beberapa massa sel 

hepatopankreas (Murthy et al., 2013). Degenerasi juga diikuti dengan 

pembengkakan atau dilatasi sel yang membuat sinusoid tertutup sehingga terjadi 

kongesti (Puntoriero et al., 2018). Kerusakan-kerusakan tersebut dipengaruhi juga 

oleh tingkatan dosis insektisida cypermethrin. Dosis rendah cypermethrin 



7 
 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI       STUDI HISTOPATOLOGIS…        RIKHO DWI N 

mengakibatkan disorganisasi lamina hepatica sedangkan dosis tinggi 

mengakibatkan nekrosis sel hepatopankreas dengan ciri pelebaran sinusoid, dan 

nukleus piknotik (Sandhu et al., 2010). 

Nekrosis sel hepatopankreas terjadi akibat sel mengalami cedera hebat yang 

mana sel tidak mampu lagi mengkompensasi suatu titik point of no return dan tidak 

dapat melangsungkan metabolisme (Arimbi dkk., 2015). Sel hepatopankreas di 

zona satu yang dekat dengan pembuluh darah mengalami kerusakan lebih parah 

karena adanya zat toksik seperti insektisida cypermethrin dan menyebabkan 

infiltrasi sel radang yang dijumpai pada vena porta (Abdel Hameid, 2007; Rahayu, 

2013; Irgantara, 2015).   

 

1.6 Hipotesis 

 

Terdapat perbedaan tingkat perubahan histopatologis sel hepatopankreas ikan 

gurami (Osphronemus goramy) yang dipapar insektisida cypermethrin pada dosis 

berbeda.


