
RINGKASAN 
 

PERUBAHAN ULTRASTRUKTUR HEPATOSIT DAN SEL GINJAL 
IKAN NILA (Oreochromis niloticus) DAN IKAN BANDENG   (Chanos 

chanos) AKIBAT INFEKSI Aeromonas hydrophila 
 

Ikan merupakan salah satu sumber pangan yang mengandung gizi tinggi 
dan banyak dikonsumsi manusia. Ikan sangat rentan terhadap infeksi pathogen 
seperti bakteri. Infeksi bakteri Aeromonas hydrophila adalah salah satu penyakit 
yang paling umum dan menjadi masalah dalam budidaya ikan. Bakteri ini dapat 
menginfeksi ikan air tawar maupun ikan air payau/laut dan menyebabkan penyakit 
yang disebut Motile Aeromonads Septicaemia (MAS). Selain itu, Aeromonas 
hydrophila juga dapat menyebabkan beberapa penyakit pada manusia diantaranya 
gastroenteritis, seticaemia dan pneumonia. 

Motile Aeromonads berbeda secara interspesifik dan intraspesifik dalam 
hal patogenisitas relatif atau kemampuan bakteri ini menyebabkan penyakit. 
Keparahan penyakit dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berhubungan 
termasuk virulensi bakteri, jenis dan tingkat stres dari populasi ikan, kondisi 
fisiologis dari host, dan tingkat ketahanan genetik dari ikan (Cipriano, 2001). Pada 
organ internal, hati dan ginjal adalah organ target dari septicemia akut (Yardimci 
dan Aydin, 2011)

Penelitian secara umum bertujuan untuk mengamati gambaran 
ultrastruktur hepatosit dan sel ginjal 

. 

ikan nila (Oreochromis niloticus

Masing-masing enam ekor ikan nila dan ikan bandeng diinfeksi dengan 
bakteri Aeromonas hydrophila dengan dosis dibawah LD

) dan ikan 
bandeng (Chanos chanos) yang terinfeksi bakteri Aeromonas hydrophila serta 
perbedaan yang mungkin terdapat pada masing-masing organ dari kedua jenis 
ikan yang berbeda habitat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
dengan rancangan penelitian eksploratif. 

50 96 jam yaitu masing-
masing 1x108 CFU/ml (ikan nila) dan 5x106

Pada penelitian ini, ikan nila dan ikan bandeng yang telah diberi perlakuan 
menunjukkan beberapa gejala klinis. Ikan nila menunjukkan gejala umum yang 
terjadi apabila ikan terinfeksi Aeromonas hydrophila, sedangkan pada ikan 
bandeng juga terdapat gejala klinis namun kurang menunjukkan bahwa ikan telah 
terinfeksi bakteri. Pada proses reisolasi dan identifikasi bakteri yang terdapat pada 
organ hati dan ginjal ikan nila, ditemukan keberadaan bakteri Aeromonas 
hydrophila pada hati dan ginjal ikan nila yang diberi perlakuan infeksi, namun 
tidak terdapat pada hati dan ginjal ikan bandeng. Pada ikan nila dan ikan bandeng 

 (ikan bandeng). Selain itu, enam ekor 
ikan dari masing-masing spesies disuntik dengan larutan Pz untuk pengamatan 
kelompok ikan yang tanpa diinfeksi. Empat hari setelah perlakuan, ikan 
dikorbankan dan diambil satu ekor untuk proses reisolasi dan identifikasi, dan satu 
ekor untuk pengamatan menggunakan mikroskop elektron transmisi. 
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yang tidak diinfeksi, tidak ditemukan keberadaan bakteri Aeromonas hydrophila 
pada hati dan ginjal ikan. 

Pengamatan ultrastruktur hepatosit ikan nila yang tidak diinfeksi 
menunjukkan bahwa seluruh organel sel masih utuh dan tampak sangat jelas. 
Keadaan yang serupa juga tampak pada hepatosit ikan bandeng baik yang 
diinfeksi maupun yang tidak diinfeksi. Pengamatan hepatosit ikan nila yang 
diinfeksi dengan Aeromonas hydrophila menunjukkan bahwa telah terjadi 
kerusakan pada sitoplasma hepatosit dimana organel-organel sel telah mengalami 
lisis. Hal ini ditunjukkan dengan sitoplasma hepatosit yang tampak kosong. 
Organel sel yang masih tampak yaitu mitokondria dengan jumlah yang sangat 
sedikit, retikulum endoplasma dan nukleus yang juga telah mengalami kerusakan. 
Aparatus golgi juga masih tampak pada salah satu bagian sel yaitu didekat 
membran sel. Selain itu, juga terdapat lipofucsin yang tersebar pada sitoplasma. 
Pada ginjal ikan nila dan ikan bandeng yang tidak diinfeksi dan ikan yang 
diinfeksi dengan bakteri Aeromonas hydrophila, sel ginjal tampak masih utuh 
dengan organel-organel sel yang terlihat baik dan utuh. 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ikan nila 
yang diinfeksi dengan bakteri Aeromonas hydrophila dapat terinfeksi oleh bakteri 
tersebut, sedangkan ikan bandeng yang diinfeksi dengan bakteri yang sama tidak 
terinfeksi oleh bakteri tersebut. Infeksi Aermonas hydrophila pada ikan nila 
menyebabkan kerusakan ultrastruktur hepatosit dan sel ginjal ikan tersebut. 
Kerusakan ini disebabkan oleh faktor virulensi yang dimiliki Aeromonas 
hydrophila seperti aerolysin yang dapat merusak membran sel host dan 
siderophore yang berperan dalam proses pengambilan zat besi oleh bakteri dari 
sel host. Kerusakan yang terjadi pada hepatosit lebih berat dibandingkan 
kerusakan yang terjadi pada sel ginjal. Hal ini mungkin disebabkan karena letak 
organ hati yang berada lebih dekat dengan intestine ikan yang merupakan target 
utama infeksi Aeromonas hydrophila,  sehingga memudahkan bakteri bergerak 
menuju hati. Dengan demikian, jumlah bakteri yang menginfeksi hati lebih 
banyak daripada yang menginfeksi ginjal. 
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