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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pencemaran air
terhadap histopatologi sel hepatosit pada hepar ikan bader putih (Barbonymous
goinionotus). Penelitian ini menggunakan 3 stasiun penelitian yang berbeda di
Sungai Brantas yaitu Waduk Karangkates, Sungai  Surabaya dan Sungai  Jagir
dengan replikasi waktu pengambilan sampel sebanyak 3  yaitu pada bulan Maret,
Juni dan September tahun 2016. Data yang dihasilkan di analisis menggunakan
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 21 untuk menunjukkan
adanya perbedaan dalam setiap lokasi sampling. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan adanya perbedaan struktur histologi sel hepatosit pada hepar yang
mencakup sel normal, hipertrofi dan nekrosis pada setiap stasiun penelitian dan
variasi waktu pengambilan sampel. Sel hepatosit normal paling tinggi terdapat
pada bulan Maret di stasiun penelitian Waduk Karangkates , sel hepatosit yang
mengalami hipertrofi tertinggi pada bulan Juni di stasiun penelitian Sungai
Surabaya, dan sel hepatosit yang mengalami nekrosis tertinggi pada bulan
September di stasiun penelitian Sungai  Jagir. Perbedaan yang terjadi diakibatkan
oleh kualitas lingkungan di perairan sungai yang berbeda dibuktikan dengan
tinggi rendahnya tingkat COD (Chemical Oxygen Demand), DO (Dissolved
Oxygen) dan curah hujan.

Kata kunci : ikan bader putih, sungai brantas, histopatologi, hepar, kualitas
lingkungan
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