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ABSTRAK 

 

Berkembangnya perindustrian menyebabkan semakin meningkatnya 

pencemaran. Salah satu bahan pencemar yang dihasilkan oleh industri adalah logam 

berat kadmium (Cd). Kadmium memiliki efek buruk bagi organisme perairan di 

antaranya insang. Logam berat tersebut diduga dapat mempengaruhi terbentuknya ROS 

yang memicu stress oksidatif akibat ketidakseimbangan dengan sistem antioksidan sel. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan respon stres oksidatif udang 

vanamei yang dipelihara pada media yang diberi paparan kadmium konsentrasi 0 μg/L 

dan 350 μg/L serta konsentrasi salinitas 5
0
/00, 15

0
/00 dan 27

0
/00. Pada penelitian ini 

dilakukan tiga uji kadar pada insang udang vanamei yaitu, enzim katalase (CAT), 

Glutation tereduksi (GSH) dan Malondialdehid (MDA) dengan uji ELISA. Uji kadar 

tersebut dilakukan setelah udang vanamei dipelihara dengan media berbagai salinitas 

tanpa paparan Cd dan dengan terpapar Cd selama 7 hari. Kadar CAT pada insang secara 

signifikan lebih tinggi pada salinitas 5 
0
/00 daripada salinitas 15 

0
/00 dan 27 

0
/00 baik pada 

paparan Cd maupun tanpa paparan Cd. Pada salinitas 5 
0
/00 dan 27 

0
/00, kadar CAT pada 

insang yang tidak terpapar Cd lebih signifikan dibandingkan dengan insang yang 

terpapar Cd. Kadar GSH pada insang yang terpapar Cd maupun yang tidak terpapar Cd 

pada semua salinitas tidak berbeda nyata. Kadar MDA pada insang yang terpapar Cd di 

salinitas 5 
0
/00 lebih tinggi daripada insang kontrol. Sementara itu, kadar MDA pada 

insang kontrol dan yang terpapar Cd pada salinitas 15 
0
/00 dan 27 

0
/00 tidak berbeda 

nyata. Kadar MDA yang tinggi sejalan dengan kadar CAT yang rendah pada salinitas 

rendah yang mengindikasikan bahwa salinitas memainkan peran dalam proteksi udang 

akibat adanya paparan Cd. 
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