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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ikan nila adalah jenis ikan konsumsi air tawar yang paling banyak 

dibudidayakan di Indonesia. Ikan nila memiliki beberapa kelebihan dibandingkan 

ikan budidaya lainnya diantaranya mudah berkembang biak, pertumbuhan cepat, 

kandungan protein cukup tinggi, ukuran tubuh relatif besar, lebih tahan terhadap 

penyakit, mudah beradaptasi dengan lingkungan, harga yang ekonomis, dan 

memiliki nilai gizi cukup tinggi sebagai sumber protein hewani (Carman dan 

Sucipto, 2009).  Pada proses budidaya ikan nila, air yang digunakan untuk 

memelihara ikan sampai dipanen kebanyakan berasal dari sungai. Sedangkan 

sungai sering digunakan sebagai tempat pembuangan limbah, terutama limbah 

tekstil yang mengandung logam berat, sehingga ikan berpotensi terkena dampak 

pencemaran. 

Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi air akan 

dapat dengan mudah terkontaminasi oleh aktivitas manusia. Semakin pesatnya 

pembangunan industri akan semakin meningkat pula pencemaran lingkungan 

(Darmono, 2001). Menurut peraturan pemerintah RI No.32 tahun 2009 tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada pasal 1 ayat 14 disebutkan 

bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, 

zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, 

sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Salah satu 
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lingkungan yang banyak kemasukan bahan cemaran adalah perairan, hal ini 

dikarenakan perairan merupakan tempat yang paling sering digunakan sebagai 

tempat pembuangan limbah. Menurut laporan data statistik yang dikemukakan oleh 

mentri koordinator bidang kemaritiman, sebanyak 350.000 ton limbah industri 

dibuang di Sungai Citarum pada tahun 2018.  Limbah yang masuk ke  perairan 

mengandung banyak bahan pencemaran, salah satunya ialah logam berat (Zen, 

2017). 

Logam berat merupakan salah satu jenis polutan beracun yang umum 

dijumpai di perairan. Apabila limbah yang mengandung logam berat dibuang 

langsung ke dalam lingkungan tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu akan 

menimbulkan dampak negatif bagi keberlangsungan hidup biota air dan 

lingkungannya (Khaerani et al., 2007). Semakin banyak logam berat yang masuk 

ke dalam perairan akan semakin mengancam kehidupan organisme perairan 

(Ummah, 2015).  

Tembaga (Cu) merupakan logam berat yang dijumpai pada perairan alami 

dan termasuk unsur yang esensial bagi tumbuhan dan hewan, namun pada kadar 

tinggi Cu dapat bersifat toksik. Nilai baku mutu normal Cu pada perairan adalah 

sebesar 0,008 ppm (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, 2004). Menurut 

penelitian Siregar (2008) didapatkan data pencemaran logam berat tembaga di 

beberapa perairan Indonesia menempati konsentrasi tertinggi. Logam berat seperti 

halnya tembaga cenderung terakumulasi di dalam tubuh organisme karena sifat 

kimianya yang stabil. Pengangkutan logam dalam ikan terjadi melalui darah di 

mana ion biasanya terikat dengan protein. Hepar merupakan organ yang paling 
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rentan terhadap efek berbahaya dari logam berat karena merupakan organ 

detoksifikasi dan berperan penting untuk metabolisme dan ekskresi zat beracun 

(Younis et al., 2013). 

 Mishra dan Mohanty (2008) menyatakan bahwa paparan logam berat 

dapat mengakibatkan kerusakan pada hati ikan berupa pembengkakan (edema) dan 

degenerasi inti sel (nekrosis). Sedangkan Badriyah (2010) menyatakan bahwa 

paparan logam berat terhadap hati ikan akan mengakibatkan kerusakan berupa 

degenerasi lemak, degenerasi hidrofis, hemoragi, dan nekrosis. Degenerasi lemak 

terjadi karena adanya logam berat yang memicu kerusakan inti sel, sehingga 

mengakibatkan mengecilnya sel hati (Panigoro et al., 2007). Menurut penelitian 

Gupta et al. (2012)  pemberian logam berat tembaga sebesar 1 mg / L pada media 

air dapar menyebabkan kerusakan organ hepar dan insang ikan nila. 

Kerusakan hepar ikan akibat paparan logam berat dapat menurunkan hasil 

panen budidaya karena kematian ikan sebelum masa panen. Meningkatnya kadar 

logam berat akan mengakibatkan logam berat yang semula dibutuhkan untuk proses 

metabolisme akan berubah menjadi racun pada tubuh organisme tersebut. 

Akumulasi tembaga pada tubuh ikan dapat menyebabkan konsumen mengalami 

gejala penyakit seperti muntah dan diare (Suyanto, et al,. 2010). Salah satu jenis 

ikan air tawar budidaya yang peka terhadap pencemaran perairan adalah ikan nila 

(Oreochromis niloticus L).  

 Dalam meminimalisir kerusakan hepar pada budidaya ikan nila, 

diperlukan alternatif pemberian probiotik pada pakan komersil dengan tujuan untuk 

meningkatkan kelangsungan hidup ikan nila dan mempertahankan ikan supaya 

SKRIPSI ANALISIS TOKSISITAS LOGAM...

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ROSANA DYAH UMAMI



4 

 

 

 

dapat tetap hidup dan dapat tumbuh dalam media budidaya yang tercemar logam 

berat tembaga (Badriyah et al,. 2010). Probiotik didefinisikan sebagai produk yang 

tersusun oleh biakan mikroba atau pakan alami mikroskopik yang bersifat 

menguntungkan inang (Prameswari et al,. 2013). Penggunaan probiotik di dalam 

bidang budidaya perikanan bertujuan untuk menjaga keseimbangan mikroba dan 

pengendalian patogen dalam saluran pencernaan, serta perbaikan lingkungan 

perairan melalui proses biodegradasi (Mansyur dan Tangko, 2008). Pemberian 

probiotik pada pelet dapat dilakukan dengan disemprotkan, sehingga dapat 

menimbulkan fermentasi pada pelet dan meningkatkan daya cerna (Ekatrisna et al., 

2013). 

 Probiotik pada media pemeliharaan ikan dapat meningkatkan 

pertumbuhan ikan dan dapat meningkatkan populasi mikroba dalam saluran 

pencernaan ikan dengan meningkatkan aktivitas enzim pencernaan, yaitu enzim 

amilase dan protease didalam saluran pencernaan ikan uji. Enzim tersebut berperan 

sebagai katalisator pada pencernaan karbohidrat dan protein. Probiotik dapat 

berpotensi dalam proses bioremidiasi logam berat karena mengandung konsorsium 

bakteri yang memiliki gen yang terdapat di kromosom, plasmid atau transposom 

yang mengatur mekanisme tersebut (Zulaika et al., 2012). Penelitian Yulyanah 

(2017) menunjukkan bahwa pemberian probiotik sebesar 15 ml / kg pakan dapat 

meningkatkan tingkat kelulusan hidup ikan mas dan dapat meningkatkan kualitas 

air kolam dengan menekan kandungan amoniak. 

 Probiotik yang digunakan adalah konsorsium LAB (Lactic Acid Bacteria) 

yang didalamnya terdapat mikroba yang terdiri atas Lactobacillus buchneri (DSM 
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20057), Lactobacillus casei (DSM 20011), Lactobacillus bulgaricus 

(NBRC13953), dan Lactobacillus fermentum (ME3). LAB dapat berperan dalam 

biosorpsi logam berat sehingga  dapat membantu detoksifikasi organ yang terpapar 

logam berat. Lactobacillus buchneri memiliki kemampuan mengikat logam berat 

tembaga sebesar 46,17 μg per mg sel (Schut, et al., 2010). Menurut penelitian 

Gonzalez, et al., (2017) Lactobacillus fermentum berpotensi dalam absorbsi logam 

berat besi. Sedangkan Lactobacillus casei dan Lactobacillus bulgaricus memiliki 

kemampuan mengabsorbsi logam berat cadmium (Kinoshita, et al., 2013). Absorbsi 

logam berat oleh mikroba dapat mengurangi jumlah logam berat yang masuk ke 

dalam tubuh mahluk hidup sehingga dapat menurangi tingkat kerusakan organ, 

terutama organ hepar yang berfungsi dalam proses detoksifikasi. Pemberian 

Lactobacillus plantarum (TW1-1) secara oral terhadap hewan coba mencit yang 

dipapar logam berat Cr menunjukkan hasil bahwa Lactobacillus plantarum 

membantu mengurangi akumulasi Cr dalam jaringan dan meningkatkan ekskresi Cr 

dalam tinja, dan mungkin juga menipiskan perubahan stres oksidatif yang 

menyebabkan perubahan histopatologis organ akibat paparan Cr. Proses ini disebut 

sebagai “Remediasi usus” yang berlangsung secara efisien dalam memperbaiki 

kerusakan jaringan yang disebabkan oleh paparan logam berat dan mungkin 

berperan dalam mengobati toksisitas logam berat pada organisme (Wu, et al., 

2017).  

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan kajian lebih 

lanjut mengenai pengaruh pemberian probiotik dan pemberian logam berat terhadap 

perubahan struktur histologi sel hepar ikan nila (Oreochromis niloticus) yang diberi 
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perlakuan secara invivo. Analisis histopatologis pada ikan dapat digunakan sebagai 

biomarker untuk memonitor lingkungan perairan melalui pengamatan terhadap 

kondisi kesehatan ikan. Pengamatan tersebut dapat dilakukan terhadap organ-organ 

yang berfungsi penting dalam metabolisme seperti hepar sehingga dapat digunakan 

sebagai diagnosis awal terjadinya gangguan kesehatan pada ikan (Camargo dan 

Martinez, 2007). Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi 

mengenai pengaruh kondisi lingkungan yang tercemar logam berat tembaga 

terhadap struktur sel hepar ikan nila dan pengaruh pemberian pakan yang 

mengandung probiotik dalam mengurangi kerusakan sel hepar akibat paparan 

logam berat tembaga, sehingga dapat digunakan terutama oleh pembudidaya agar 

lebih memperhatikan kualitas lingkungan dan optimalisasi pemberian probiotik 

pada ikan nila untuk keberhasilan panen. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang telah dikemukakan, diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah pemberian logam berat tembaga dengan berbagai konsentrasi 

berpengaruh terhadap struktur histologi hepar ikan nila (Oreochromis 

niloticus)? 

2. Apakah pemberian pakan probiotik berpengaruh dalam mengurangi 

kerusakan sel hepar ikan nila (Oreochromis niloticus) yang diberi paparan 

logam berat tembaga dengan berbagai konsentrasi? 
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1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh pemberian logam berat tembaga dengan berbagai 

konsentrasi terhadap struktur histologi hepar ikan nila (Oreochromis 

niloticus). 

2. Mengetahui pengaruh pemberian pakan probiotik dalam mengurangi 

kerusakan sel hepar ikan nila (Oreochromis niloticus) yang diberi paparan 

logam berat tembaga dengan berbagai konsentrasi. 

 

1.4 Asumsi Penelitian 

 Tembaga merupakan logam berat yang bersifat racun di dalam tubuh ikan. 

Organ yang terpengaruh oleh adanya logam berat tersebut adalah hepar. Hepar 

merupakan organ yang berfungsi untuk aktivitas detoksifikasi. Adanya akumulasi 

tembaga pada sel hepar dapat mengaktivasi reactive oxygen species (ROS) yang 

memicu stres oksidatif pada sel-sel hepar, sehingga terjadi oksidasi (lipid, protein, 

dan DNA) yang dapat menyebabkan kerusakan sel hepar. Pemberian probiotik yang 

mengandung konsorsium bakteri Lactobacillus sp. dapat berperan dalam 

bioremediasi logam berat tembaga, sehingga mengurangi sifat racun logam berat 

dalam tubuh ikan. Dengan demikian pemberian pakan yang mengandung probiotik 

dapat mengurangi kerusakan sel hepar yang disebabkan oleh logam berat tembaga. 
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1.5 Hipotesis Penelitian 

1.5.1 Hipotesis statistik 

Hipotesis statistik pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H0 (1) : Pemberian logam berat tembaga dengan variasi konsentrasi tidak 

berpengaruh terhadap tingkat  kerusakan struktur histologi hepar ikan nila. 

H1 (1) : Pemberian logam berat tembaga dengan variasi konsentrasi berpengaruh 

terhadap tingkat kerusakan struktur histologi hepar ikan nila. 

H0 (2) : Pemberian pakan probiotik tidak berpengaruh terhadap penurunan tingkat  

kerusakan struktur histologi hepar ikan nila akibat paparan logam berat tembaga. 

H1 (2) : Pemberian pakan probiotik berpengaruh terhadap penurunan tingkat  

kerusakan struktur histologi hepar ikan nila akibat paparan logam berat tembaga. 

 

1.5.2 Hipotesis kerja 

Pemberian logam berat tembaga dengan berbagai konsentrasi dapat 

menimbulkan kerusakan sel hepar ikan nila. Semakin tinggi konsentrasi logam 

berat yang diberikan, maka tingkat kerusakan organ hepar akan semakin tinggi pula. 

Pemberian pakan yang mengandung probiotik pada ikan nila berpengaruh terhadap 

tingkat kerusakan sel hepar akibat paparan logam berat. Jika pemberian pakan yang 

mengandung probiotik dapat menurunkan kadar radikal bebas melalui proses 

bioremediasi, maka kerusakan sel hepar akibat paparan logam berat tembaga akan 

mengalami penurunan.  
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1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh 

pemberian tembaga dengan berbagai konsentrasi terhadap kerusakan 

struktur histologi hepar ikan nila (Oreochromis niloticus). 

2. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh 

pemberian pakan probiotik dalam mengurangi kerusakan struktur histologi 

hepar ikan nila (Oreochromis niloticus) pada perairan yang tercemar logam 

berat tembaga. 
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