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ABSTRAK 
 
Limbah di perairan antara lain berupa logam berat. Keberadaan logam berat dapat 
mengganggu integritas fisiologis dan mekanisme biokimia pada ikan. Ikan merupakan 
organisme penting dalam ekosistem serta pada industri makanan, maka lingkungan 
perairan harus terus dipantau. Logam berat pencemar perairan salah satunya logam berat 
dari unsur kadmium (Cd). Pencemaran kadmium tersebut menyebabkan ikan harus 
melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Saat ikan beradaptasi dengan lingkungan 
perairan yang tercemar, dapat terjadi stres pada tubuhnya. Stres tersebut di antaranya 
adalah stres oksidatif. Biomarker stres oksidatif yang digunakan pada penelitian 
terdahulu di antaranya adalah aktivitas enzim antioksidan yaitu aktivitas katalase 
(CAT), Glutation tereduksi (GSH) serta tingkat peroksidasi lipid (LPO) yang diuji dari 
produk akhirnya yaitu Malondialdehida (MDA). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan respon stres oksidatif, korelasi dan ada atau tidaknya hubungan 
linear ikan Nila yang dipelihara pada berbagai media yang diberi paparan kadmium 
konsentrasi 0 mg/L dan 2,5 mg/L serta konsentrasi salinitas 0 ppt, 5 ppt dan 10

 
ppt. 

Pada penelitian ini dilakukan tiga uji kadar pada insang ikan nila yaitu, CAT, GSH dan 
MDA dengan uji ELISA. Uji kadar tersebut dilakukan setelah ikan nila dipelihara 
dengan media berbagai saliniatas tanpa paparan Cd dan dengan terpapar Cd selama 7 
hari. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa 
kesimpulan yaitu keberadaan Cd pada berbagai salinitas menyebabkan penurunan laju 
peningkatan kadar CAT dan GSH, serta menyebabkan penurunan peningkatan kadar 
MDA. Semakin salinitas mendekati 10 ppt, semakin tidak terdapat stres oksidatif pada 
insang ikan nila. Hal tersebut terjadi karena salinitas 10 ppt merupakan salinitas optimal 
untuk hidup ikan nila. 
 
Kata kunci: Stres oksidatif, Insang, Salinitas, Oreochromis niloticus, Kadmium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PERBEDAAN RESPON STRES ... KIKI SYAPUTRI HANDAYANI

 


	JUDUL
	HALAMAN PENGESAHAN
	HALAMAN PERNYATAAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	ABSTRAK
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	BAB V
	BAB VI
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN 

