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ABSTRACT 

Puffer fish Tetraodon nigroviridis is able to live in the brackish and sea water. 

Sutarman in Purbomartono (2004) stated that the salinity difference affects the 

number of goblet and mucous cells in the esophagus wall tissue layer.  To understand 

the microscopic structure differences of esophagus cell layers of fish from brackish 

and saline waters, a study has been conducted in February–August 2012. Fish 

samples were collected from the Sei Pakning River (brackish water) and Bengkalis 

sea, Riau. The fish’s esophagus was formalin preserved, alcohol series processed, HE 

and PAS stained. The type of cells in the esophagus wall layer, the number of 

mucous cells and mucous cell area were investigated.  Results shown that the 

esophagus wall of fish from brackish and sea water consist of 4 tissue layers. There 

is similarity in the 1
st
, 2

nd
 and 4

th
 layers, as they are consisted of mucous layer, sub-

mucosa and serous layers respectively. The 3
rd

 layer, however, is different. There is a 

single layer of circular muscle in the brackish fish, but there are a longitudinal 

muscle layer in the internal part and a circular muscle layer in the external part of the 

esophagus wall of the sea fish. The average of mucous cell area ranges from 

0.00043- 0.00046 mm
2
. The number of mucous cells in the brackish fish is 293 

cells/mm
2
 (19,17% of total area) , while that of the sea fish is 706 cells/ mm

2
 

(37,16%  of total area). The difference of the number and area of the mucous cells 

may represent the adaptation effort of the fish toward environmental condition. 
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PENDAHULUAN 

 

Ikan buntal berasal dari famili Tetraodontidae, sesuai dengan namanya buntal 

mempunyai empat (Tetra-) buah gigi (odont-) tajam disertai dengan bibir yang tebal. 

Ciri lainnya, ikan ini tidak mempunyai tutup insang (operculum), tidak mempunyai 

sisik, tubuhnya hanya ditutupi duri-duri (spinula) kecil, tidak mempunyai sirip 

pektoral, dan lubang hidung (nasal) yang menonjol (Kottelat et al. 1993). Ikan buntal 

merupakan salah satu ikan dapat ditemukan pada perairan lut dan perairan payau. 

Esofagus berbentuk pipa yang berkaitan dengan bentuk tubuh ikan, pada 

umumnya mempunyai 4 lapisan jaringan berupa lapisan mukosa, lapisan sub 

mukosa, lapisan otot, dan lapisan serosa (Affandi et al. 2004). Lapisan mukosa  
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memiliki lapisan epitel yang tersusun dari beberapa lapisan sel. Dimana sel tersebut 

adalah sel mukosit yang mengandung lendir dengan fungsi sebagai pelumas makanan 

yang bergerak dari mulut menuju lambung tanpa merusak dinding esofagus (Tibbets 

et al. 1997). 

Esofagus memiliki sel mukus, dimana sel mukus ini merupakan komponen 

yang penting dalam proses osmoregulasi (Humbert et al. 1984). Kirsch (1978) 

menyatakan bahwa lapisan mukus pada ikan laut sangat perlu dalam proses 

penyerapan air di esofagus. Sel epitel esofagus, khususnya sel mukus akan 

beradaptasi dengan kondisi suatu perairan baik itu kandungan salinitas maupun 

kandungan kimiawinya. Lapisan epitel esofagus ikan berperan dalam penyerapan 

garam melalui difusi pasif. Jika salinitas di suatu perairan tinggi, sel mukus pada 

esofagus ikan jumlahnya lebih banyak daripada sel mukus esofagus ikan yang hidup 

di perairan yang memiliki salinitas rendah (Affandi et al. 2004). Lapisan epitel 

esofagus ikan yang hidup di laut lebih tebal, karena menyerap kadar garam air laut 

yang banyak terminum, sehingga konsentrasi garam menurun ketika berada di 

lambung.  

Osmoregulasi adalah suatu proses pengaturan kandungan osmosa dalam 

tubuh. Pada ikan laut osmoregulasi berperan dalam mengontrol keseimbangan cairan 

tubuh, dan juga mengatur kadar salinitas antara tubuh dan lingkungannya. 

Osmoregulasi terjadi karena adanya perbedaan tekanan osmosa antara tubuh ikan dan 

lingkungannya, dimana semakin jauh perbedaannya, semakin banyak energi 

metabolisme yang dibutuhkan untuk melakukan osmoregulasi sebagai upaya adaptasi 

terhadap kondisi perairan yang baru (Anonim 2007). 

Menurut Sutarman dalam Purbomartono et al. (2004) perbedaan lingkungan 

atau habitat berpengaruh terhadap jumlah sel goblet maupun jenis mukus yang 

dihasilkan. Karena ikan buntal dapat hidup di perairan laut maupun payau, maka 

diperkirakan ada perbedaan jumlah sel mukus pada esofagus ikan buntal yang hidup 

di laut dengan di payau. Dengan demikian penting diteliti secara detail struktur 

mikroskopis esofagus ikan buntal yang hidup di perairan laut dan payau.  Oleh 

karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai “Distribusi Sel Mukus Pada Esofagus 

Ikan Buntal Tetraodontidae dari Perairan Laut dan Payau ”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengkaji struktur mikroskopis esofagus ikan buntal T. nigroviridis yang hidup 

di perairan laut dan payau, terutama pada distribusi dan luas area sel mukus pada 

esofagus. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai Agustus 2012. 

Penangkapan ikan buntal dilakukan di perairan Laut Bengkalis dan di perairan Payau 

Sei Pakning. Pada masing-masing lokasi diperoleh 3 ekor ikan buntal T. nigroviridis.  

Bahan – bahan dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 ekor ikan 

buntal T.nigroviridis dari laut dan payau, garam fisiologi 0,9%, formalin 10%, 

parafin dengan titik leleh 58
o
 C, alkohol seri (30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 

90%, 96% dan alkohol absolut), xylol, gliserin-albumin, pewarnaan Hematoxylin-

Eosin (HE), pewarnaan PAS (Periodic Acid Schiff), entelan, aquades. 

Alat – alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat bedah, mikroskop, 

fotomikrografi, hotplate, kamera digital, pipet tetes, botol-botol untuk menyimpan 



3 
 

sampel, kertas label, kotak karton kecil untuk embedding, objek glass, cover glass, 

staining jar, mikrotom dan pisau mikrotom, seperangkat alat pewarnaan HE dan 

PAS. 

Pembuatan preparat histologi esofagus ikan buntal dengan menggunakan 

Metode Paraffin (Handari 1980).  Preparat kemudian diamati dengan menggunakan 

mikroskop Olympus CX21. Pengamatan preparat meliputi struktur jaringan esofagus, 

pengamatan populasi sel mukus di esofagus, yaitu dengan menghitung jumlah sel 

mukus yang tampak per lapang pandang, dan pengamatan pengukuran area sel 

mukus di esofagus yaitu mengukur luas area sel mukus di esofagus. Pengukuran luas 

ini dilakukan dengan cara menghitung luas masing-masing sel mukus yang 

berbentuk lingkaran dan dikalikan dengan jumlah sel mukus per lapang pandang. 

Kemudian dihitung prosentase luas area sel mukus terhadap luas total jaringan per 

lapang pandang.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa esofagus pada ikan buntal T. 

nigroviridis , baik ikan buntal dari laut maupun ikan buntal dari payau berupa saluran 

pendek dan tidak berhubungan dengan gelembung renang. Menurut Lagler et al. 

(1977), ikan yang memiliki esofagus dengan ciri-ciri seperti ini termasuk dalam 

golongan ikan physoclyti. Menurut Affandi et al. (2004), panjang esofagus ikan erat 

kaitannya dengan bentuk dan ukuran tubuhnya. Pada ikan yang bentuk tubuhnya 

seperti ular (Anguilliform) ukuran esofagusnya cenderung lebih panjang. Contohnya 

seperti pada ikan belut (Monopterus albus). 

Sel yang menyusun esofagus pada ikan terdiri dari 4 lapisan. Sama halnya 

seperti hewan tingkat tinggi lainnya, lapisan jaringan berupa lapisan mukosa, lapisan 

submukosa, lapisan otot, dan lapisan sereus (Affandi et al. 2004). Lapisan sel pada 

esofagus ikan buntal juga terdiri dari 4 lapisan sel. Lapisan pertama merupakan 

lapisan mukosa yang terdiri dari sel-sel epitel kubus selapis dengan sel mukus yang 

terletak di antara sel-sel epitel kubus selapis. Hal ini berbeda dengan lapisan mukosa 

catfish (Silurus glanis L) dalam penelitian Petrinec et al. (2005), di mana lapisan 

mukosa terdiri dari lapisan epitel berlapis. Lapisan kedua pada esofagus ikan buntal 

dalam penelitian ini berupa lapisan submukosa yang terdiri dari lapisan jaringan ikat 

berupa serat kolagen. Struktur seperti ini juga terdapat pada ikan Mylio cuveri, di 

mana lapisan submukosa esofagusnya berisi serat kolagen (Heyam et al. 2005). 

Lapisan ketiga pada esofagus ikan buntal merupakan lapisan otot. Pada ikan 

buntal laut, terdiri dari dua lapisan otot yaitu otot serat lintang longitudinal pada 

bagian dalam (internal) dan otot serat lintang sirkular pada bagian luar (eksternal). 

Hal ini sesuai dengan penelitian Yusfiati (2010) yang menyatakan bahwa pada ikan 

buntal pisang T.lunaris lapisan ototnya terdiri dari dua lapisan otot yaitu lapisan otot 

lurik longitudinal yang terletak di antara bagian internal dan eksternal atau tengah,  

dan lapisan otot lurik sirkular yang terletak pada bagian internal dan eksternal 

esofagus.  

Sedangkan lapisan otot pada esofagus ikan buntal payau hanya terdiri dari satu 

lapisan otot saja yaitu lapisan otot serat lintang sirkular. Hal ini sama dengan lapisan 

otot pada ikan Mylio cuveri yang hanya terdiri dari satu lapisan otot yaitu otot polos 
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longitudinal (Heyam et al. 2005). Lapisan keempat dari esofagus ikan buntal 

merupakan lapisan sereus yang terdiri dari jaringan ikat. 

Jumlah sel mukus esofagus ikan buntal laut berbeda dengan jumlah sel mukus 

esofagus ikan buntal payau (Gambar 1). Pada penelitian ini jumlah sel mukus pada 

esofagus ikan buntal laut adalah 706 sel/ mm
2 

dan jumlah sel mukus pada esofagus 

ikan buntal payau adalah 293 sel/ mm
2
.  Menurut Yamada and Yokote (1975) pada 

beberapa spesies ikan, jenis maupun jumlah sel mukus dapat berbeda-beda. Hal ini 

disebabkan karena kandungan glikoprotein penyusun mukusnya tidak sama. 

Domeneghini et al. dalam Petrinec et al. 2005) menyatakan bahwa jumlah sel mukus 

pada esofagus akan berbeda berdasarkan umurnya. Pada tahap perkembangan 

embrio, sel mukus akan muncul secara bersamaan pada saat proses pembukaan 

mulutnya. Perbedaan lingkungan atau habitat suatu ikan akan dapat mempengaruhi 

jumlah dan jenis sel mukus yang dihasilkan. Pada ikan yang menyukai hidup di 

tempat yang keruh/ kotor, sel mukusnya cenderung lebih banyak (Sutarman dalam 

Purbomartono 2004).  

 

  
Gambar 1. Sayatan melintang esofagus ikan buntal (T. nigroviridis)  laut (A) dan payau (B) 

. Ket. (MC). Sel mukus. Pewarnaan PAS. Bar 0.025 mm. 
 

Pada penelitian ini terlihat bahwa perbedaan sel penyusun esofagus pada ikan 

buntal yang hidup di lingkungan salinitas tinggi dan rendah kemungkinan disebabkan 

karena perbedaan kondisi lingkungan. Ikan yang hidup pada salinitas tinggi 

mempunyai sel mukus yang lebih banyak. Dalam hal ini salinitas sangat berpengaruh 

terhadap jumlah sel mukus. Adanya variasi salinitas memberikan rangsangan 

terhadap sel- sel epitel maupun sel mukus untuk memberikan respon. Hal ini dapat 

menyebabkan adanya perbedaan sel mukus serta jenis dan jumlah sel mukus dalam 

suatu jaringan maupun organ (Purbomartono 2004).  Menurut Humbert et al. 1984, 

mukus merupakan komponen yang sangat penting dalam proses osmoregulasi, di 

usus dan terutama di esofagus. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Ikan buntal yang diperoleh adalah Tetraodon nigroviridis. Struktur lapisan 

esofagus ikan buntal laut dan ikan buntal payau hampir sama terdiri dari 4 lapisan. 

Lapisan 1, 2 dan 4 sama, tetapi  pada lapisan ke 3, yaitu lapisan otot esofagus pada 

ikan buntal laut dan payau berbeda. Jumlah sel mukus ikan buntal laut :706 sel/mm² 

dan payau : 293 sel/mm². Rerata luas setiap sel mukus 0.00043-0.00046 mm². Luas 
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total sel mukus pada esofagus ikan buntal laut : 37.16% dan payau : 19.17% dari luas 

total sel.Banyaknya jumlah sel mukus pada esofagus ikan buntal laut mungkin 

disebabkan karena adaptasi esofagus ikan buntal terhadap kondisi lingkungan. 

Diharapkan untuk selanjutnya dilakukan penelitian yang mengkaji struktur organ 

pencernaan ikan buntal di daerah yang berbeda untuk menambah informasi. 
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