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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon hematologi ikan nila 

(Oreochromis niloticus) meliputi  jumlah sel darah merah (eritrosit), jumlah sel darah 

putih (leukosit), nilai hematokrit, kadar hemoglobin, dan nilai trombosit  pada cemaran 

logam berat kadmium (Cd), Seng (Zn), dan kombinasi Cd - Zn. Terdapat empat tahap 

pada penelitian ini, yaitu tahap persiapan penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan 

pengolahan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah sel darah merah 

(eritrosit) pada logam berat kadmium (Cd) dengan konsentrasi 2,5 ppm dan  seng (Zn) 

dengan konsentrasi 15 ppm mengalami penurunan dibawah batas normal. Dimana jumlah 

sel darah merah (eritrosit) normal yaitu sebesar 1,05 x 106. Sedangkan pada keadaan 

kontrol, logam berat seng (Zn) dengan konsentrasi 7,5 ppm, dan kombinasi Cd 2,5 ppm - 

Zn 7,5 ppm berada pada batas normal. Jumlah sel darah putih (leukosit) mengalami 

peningkatan pada setiap perlakuan, namun peningkatan dan penurunan jumlah leukosit 

berada pada kisaran normal. Nilai hematokrit mengalami penurunan dibawah batas 

normal pada perlakuan yang sama dengan perlakuan yang menyebabkan jumlah sel darah 

merah (eritrosit) menurun dibawah batas normal. Kadar hemoglobin pada kontrol, Cd 2,5 

ppm, Zn 7,5 ppm, Zn 15 ppm, Cd 2,5 ppm - Zn 7,5 ppm, Cd 2,5 ppm - Zn 15 ppm memiliki 

rerata  kisaran normal. Nilai trombosit pada kontrol, Cd 2,5 ppm, Zn 7,5 ppm, Zn 15 ppm, 

Cd 2,5 ppm - Zn 7,5 ppm, Cd 2,5 ppm - Zn 15 ppm mengalami penurunan dibawah batas 

normal.  

 

Kata kunci : Hematologi, kadmium (Cd), seng (Zn), ikan nila (Oreochromis niloticus). 
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