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ABSTRACT 

 

Mercury is a dangerous pollutant in the aquatic environment. It is persistence and in low 

concentration it can be accumulated in aquatic organism. In high concentration, 

however, it may negatively affects the organisms. The aim of this research is to 
understand the condition of the liver of Hemibagrus nemurus Blkr. that were treated 

with mercury. There were 2 treatments applied, control (0 ppm) and  the LC50 of the H. 

nemurus, which was 0.49 ppm. Total fishes use in this study was 20, 10 fishes for 

control and 10 fishes for treatment. After being treated for 96 hours, behaviour, 

morphological, and histological structure of the liver were studied. Results indicated 

that the treated fish shown abnormality in behaviour, it was frantic in the first day, 

become weaken and die within 96 hours. There was irritation in the skin. By the end of 

the experiment the liver of the treated fish was pale. Histological study shown that there 

were tissue abnormality such as cloudy swelling, blood congestion, haemorrhages, and 

necrosis. There were also black spots in the liver tissue and it is predicted as mercury 

accumulation. Based on data obtained it can be concluded that the mercury negatively 

affect the liver of H. nemurus .  

 

Keywords : Mercury, sub lethal concentration, Hemibagrus nemurus, liver.  

 

ABSTRAK 

 

Merkuri (Hg) merupakan bahan pencemar berbahaya bagi lingkungan perairan. Pada 

konsentrasi rendah merkuri (Hg) dapat terakumulasi pada organisme akuatik. 

Sedangkan pada konsentrasi tinggi merkuri (Hg) dapat menimbulkan efek negatif. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kondisi ikan baung (Hemibagrus nemurus 

Blkr.) yang terpapar oleh merkuri. Yakni terdapat 2 perlakuan, kontrol (0 ppm) dan 

LC50 0.49 ppm untuk H. nemurus. Jumlah ikan yang digunakan pada penelitian ini 

adalah 20 ekor, 10 ekor untuk kontrol dan 10 untuk perlakuan. Setelah pemaparan 

selama 96 jam terdapat perubahan tingkah laku, morfologi dan struktur histologi hati 

selama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya tingkah laku yang abnormal, 
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ikan hiperaktif, dan menjadi lemas kemudian mati setelah 96 jam. Ikan juga mengalami 

iritasi pada kulit. Diakhir penelitian diamati warna hati pucat. Histologi hati 

menunjukkan adanya cloudy swelling, kongesti, hemoragi, dan nekrosis. Dijumpai juga 

kerusakan yakni bintik-bintik hitam pada jaringan hati dan diduga sebagai akumulasi 

dari merkuri. Data dari penelitian dapat disimpulkan bahwa merkuri (Hg) memberi efek 

negatif pada hati H. nemurus.  

 

Kata kunci : Merkuri, konsentrasi sublethal, Hemibagrus nemurus, hati. 

 

PENDAHULUAN 

 Ikan baung (Hemibagrus 

nemurus Blkr.) merupakan  jenis ikan 

lokal di beberapa sungai di Indonesia, 

misalnya yang terdapat di pulau 

Sumatera, Jawa dan Kalimantan (Junius 

2012).  Ikan baung juga banyak 

ditemukan di sungai-sungai di Riau.  

Misalnya terdapat pada sungai besar 

yaitu Sungai Indragiri, Rokan, Kampar, 

dan Siak (Setyowati 2011).  Ikan baung 

memiliki nilai ekonomis yang tinggi, 

karena dagingnya memiliki cita rasa 

yang lezat dan memiliki nilai jual yang 

tinggi.  Ikan baung merupakan ikan air 

tawar yang dapat  dibudidayakan di 

kolam maupun pada keramba jaring 

apung (Ningrum et al. 2010).  

 Seiring dengan pesatnya 

pertumbuhan ekonomi dan teknologi, 

aktivitas industri pun terus meningkat.  

Aktivitas industri ini cenderung 

menghasilkan zat-zat pencemar 

berbahaya yang dapat menyebabkan 

terganggunya ikan jenis ini. Hal ini tidak 

lepas dari kegiatan manusia yang bila 

ditinjau dari dampak lingkungan secara 

langsung maupun tidak langsung maka 

akan mempengaruhi kehidupan 

organisme perairan. Dampak negatif 

yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas 

manusia adalah pencemaran berbagai 

bahan essensial maupun non essensial 

yang dapat terjadi pada badan perairan 

(Palar 2004).  Apabila bahan pencemar 

tersebut dilepaskan ke perairan bebas, 

akan terjadi perubahan nilai dari perairan 

baik kualitas maupun kuantitas sehingga 

perairan dapat dianggap tercemar 

(Arisandy et al. 2012).  Sebagaimana 

kita ketahui, salah satu jenis bahan 

pencemar yang berbahaya khususnya 

bagi ikan berupa pencemaran yang 

disebabkan karena logam berat. 

Salah satu logam yang sering 

dijumpai pada perairan adalah merkuri 

(Hg). Logam berat seperti merkuri 

merupakan salah satu bahan pencemar 

yang dapat menimbulkan suatu bahaya 

khususnya bagi ikan. Hal ini disebabkan 

karena kandungan merkuri dapat 

tertimbun (bioakumulasi) dan pada 

konsentrasi tertentu dapat merusak 

organ-organ ikan terutama yang 

berhubungan langsung dengan sistem 

sirkulasi dan sistem eksresi tubuh 

organisme seperti insang, ginjal, hati dan 

saluran pencernaan (Khalil 2013). 

Hati merupakan organ vital bagi 

ikan yang berfungsi sebagai 

detoksifikasi (Boyd 1982).  Hati mampu 

mensintesis ataupun menyimpan nutrien 

yang terserap dan memproduksi cairan 

empedu. Berdasarkan fungsi hati 

tersebut, hati merupakan organ yang 

paling banyak mengakumulasi zat toksik 

sehingga adanya zat toksik dalam hati 
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maka dapat berpengaruh terhadap 

struktur histologi hati (Subandiyono 

2010).  Oleh karena itu, perlu dilakukan 

kajian lebih lanjut mengenai kondisi 

struktur hati ikan baung yang tercemar 

konsentrasi sublethal logam berat 

merkuri. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Desember 2014 - April 2015 di 

Laboratorium Zoologi Jurusan Biologi 

Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Riau.  

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah akuarium untuk 

memelihara ikan, aerator, alat bedah, 

mikroskop fotomokrografi, hot plate, 

oven, penggaris, kamera digital, botol 

film untuk menyimpan sampel, kertas 

label, kotak karton dengan ukuran 2x2 

cm untuk embedding, pipet tetes, 

penggaris, timbangan analitik, saringan 

ikan, objek glass, cover glass, staining 

jar, mikrotom dan pisau mikrotom. 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah benih ikan baung 

yang diperoleh dari Balai Benih Ikan 

UIR, pelet, senyawa merkuri, BNF 

(Buffered Neutral Formalin), alkohol 

seri (70%, 80%, 90%, 95% dan alkohol 

absolut 100%), xylol, glyserin-albumin, 

pewarna Haematoksilin-Eosin (HE), 

entelan, aquades, dan parafin 60
0 
C.   

 

a. Uji Toksisitas Subletal  

Pada penelitian ini digunakan dua 

akuarium, satu untuk larutan merkuri 

(Hg) 0,49 ppm, dan satu untuk perlakuan 

kontrol.  Masing-masing akuarium 

dimasukkan 10 ekor benih ikan baung.  

Benih ikan dipelihara pada akuarium 

selama 96 jam, diberi pakan dua kali 

sehari dan dilengkapi dengan aerator.  

Penentuan konsentrasi sublethal 

mengacu pada penelitan sebelumnya 

yang telah dilakukan oleh Girsang 

(2010) mengenai konsentrasi sublethal 

LC50 selama 96 jam untuk merkuri 

yakni 0,49 ppm. Setelah pemeliharaan  

96 jam, benih ikan diambil dari masing-

masing akuarium untuk dibedah bagian 

ventral dan diambil organ hatinya, 

setelah itu dilakukan pembuatan preparat 

histologis. 

 

b. Pembuatan Preparat Histologi 

Insang 

Metode pembuatan preparat 

mengacu pada metode pewarnaan 

Handari (2003). Hati ikan dicuci dengan 

larutan garam fisiologis 0,89% selama 

lima menit. Kemudian hati ikan difiksasi 

dengan larutan BNF selama 24 jam. 

Kemudian dimasukkan ke dalam alkohol 

70%. Selanjutnya hati ikan tersebut 

diproses menjadi preparat sediaan 

histologis dengan metode parafin.  

c. Analisis Data 
 

Data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan secara makroskopis dan 

mikroskopis hati benih ikan baung 

dianalisis secara deskriptif. Secara 

makroskopis dilihat adanya perubahan 

warna, tekstur dan ukuran. Secara 

mikroskopis dilihat struktur sel 

hepatosit, sinusoid dan vena sentralis. 

Kerusakan seperti pembengkakan sel 

atau cloudy swelling dan nekrosis yang 

ditandai dengan adanya sel yang 

mengalami piknotik, karyoheksis dan 

karyolisis dihitung dengan 

menggunakan rumus, sebagai berikut :  
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Sumber : Baldatina (2008) dalam 

Wagiman (2014).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ikan dapat digunakan sebagai 

bioindikator terhadap perubahan fisik air 

akibat adanya kandungan logam berat 

yang terlarut dalam batas konsentrasi 

tertentu dalam perairan. Dalam hal ini 

dapat  dilihat bahwa ikan perlakuan yang 

dipaparkan merkuri dengan konsentrasi 

sublethal 0,49 ppm selama 96 jam 

menunjukkan perubahan tingkah laku.  

Perubahan tingkah laku tersebut 

ditunjukkan dengan pergerakan ikan 

menjadi hiperaktif, mengalami iritasi 

kulit dan terdapat sirip-sirip yang putus, 

gangguan respirasi, serta ikan tidak 

merespon terhadap rangsangan dan 

makanan. Apabila kondisi ini terus 

berlanjut maka kondisi tubuh ikan 

semakin lemah ditandai dengan 

pergerakan ikan menjadi lambat 

sehingga ikan kehilangan keseimbangan 

tubuhnya dan berakhir pada kematian 

pada ikan.  

Respon yang berbeda pada setiap 

ikan dipengaruhi oleh sensitifitas dan 

daya tahan ikan itu sendiri. Perbedaan 

sensitifitas ini berkaitan erat dengan 

perbedaan aktifitas dari masing-masing 

ikan. Rand & Petrocelli (1985) 

menyatakan bahwa tingkat ketoksikan 

suatu bahan toksik sangat bergantung 

pada lama waktu pemaparan dan dosis 

untuk mematikan organisme uji dan 

makin tinggi konsentrasi suatu toksikan 

maka makin singkat waktu yang 

diperlukan untuk mematikan organisme 

uji  tersebut. Mortalitas benih ikan baung 

selama 96 jam jelas disebabkan oleh 

toksikan logam berat merkuri yang 

masuk ke dalam tubuh ikan tersebut. Hal 

ini terlihat dari daya tahan tubuh ikan 

yang semakin menurun yang 

ditunjukkan dengan terjadinya 

perubahan tingkah laku yang tidak 

menentu, dan juga mempengaruhi fungsi 

organ ikan misalnya hati. Nirmala et al. 

(2012) menyatakan bahwa logam berat 

merkuri akan mengganggu kerja hati dan 

menurunkan fungsi hati karena proses 

metabolisme yang terjadi pada organ hati 

menjadi terhambat 

Pengamatan hati ikan baung secara 

makroskopis berbeda antara perlakuan 

kontrol dan perlakuan merkuri dengan 

konsentrasi sublethal 0,49 ppm selama 

96 jam.   

Perbedaannya terletak pada warna, 

tekstur dan ukuran dari hati benih ikan 

baung.  Pada benih ikan baung kontrol 

hati berwarna merah tua, teksturnya 

kenyal dan ukurannya normal. 

Sedangkan ikan yang diberi perlakuan 

merkuri, hati berwarna merah pucat, 

teksturnya kurang kenyal dan ukurannya 

sedikit bengkak.  

Perubahan warna hati menjadi lebih 

pucat dikarenakan logam berat yang 

masuk ke dalam tubuh ikan. Diduga ikan 

mengalami anemia. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Amlacher (1970) 

bahwa sel darah merah dan haemoglobin 

menurun akibat adanya logam berat, 

sehingga ikan mengalami anemia. 

Kondera et al. (2012) menyatakan 

bahwa anemia yang terjadi disebabkan 

karena akumulasi logam merkuri pada 

berbagai jenis organ terutama pada ginjal 

dan hati yang dapat menekan aktivitas 

jaringan hematopoesis dan merusak 
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sirkulasi eritrosit atau berkurangnya 

pelepasan eritrosit dalam sirkulasi darah.  

Pada hasil pengamatan mikroskopis 

preparat histologi hati ikan baung yang 

diberi merkuri dengan konsentrasi 

sublethal 0,49 ppm selama 96 jam 

terlihat adanya kerusakan pada organ 

tersebut. Dapat dilihat pada Tabel 1. Dan 

Gambar 1. Kerusakannya antara lain 

berupa pembengkakan sel (cloudy 

swelling), kongesti, hemoragi, nekrosis 

yang ditandai dengan sel yang 

mengalami piknotik, karyoheksis dan 

karyolisis, serta adanya bintik-bintik 

hitam yang diduga sebagai akumulasi 

logam merkuri.  

 

Tabel 1. Hasil kerusakan jaringan pada 

penampang melintang hati 

benih ikan baung (H. nemurus  

Blkr.) kontrol dan diberi 

konsentrasi sublethal merkuri 

selama 96 jam 

 
Jenis 

Kerusakan 

Kontrol Perlakuan (%) 

Cloudy 

Swelling 

- √ 33,2 

Kongesti - √ - 

Hemoragi - √ - 

Nekrosis : 

Piknotik 

 

Karyoheksis 

 

Karyolisis 

 

- 

 

- 

 

- 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

19 

 

12 

 

22 

Bintik Hitam 

(Akumulasi 

Hg) 

- √ - 

Keterangan = (-) Tidak ada kerusakan, (√) 

Terdapat kerusakan. 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa struktur histologi hati ikan  

kontrol terlihat normal, tidak 

memperlihatkan adanya tingkat 

kerusakan sehingga sel hepatosit, 

nukleus dan sinusoid terlihat dengan 

jelas. 

 

 
 

Gambar 1. Sayatan penampang 

melintang  hati benih ikan 

baung. Keterangan: A. Sel 

hati normal (1. Sel hepatosit, 

2. Inti sel, 3. Sinusoid); B. 

(VS) vena sentralis, (nk.p) 

nekrosis piknotik, (nk.kx) 

nekrosis karyoheksis), 

(nk.kl) nekrosis karyolisis); 

C. (CS) cloudy swelling; (K) 

kongesti; (HG) hemoragi; D. 

Bintik-bintik hitam 

(akumulasi Hg). Perbesaran: 

40x10. Pewarnaan: 

Haematoksilin- Eosin. Skala 

Bar: 0,025 mm 

 

Hati benih ikan baung yang 

dipaparkan merkuri dengan konsentrasi 

sublethal mengalami kerusakan berupa 

cloudy swelling (pembengkakan sel) 

dengan persentase  33,2 %. Cloudy 

swelling  berbentuk tidak beraturan. 

Cloudy swelling memiliki ciri-ciri antara 

lain sel menjadi membengkak dan 

sitoplasma tidak beraturan (Takashima 

& Hibiya 1995).  Terjadinya cloudy 

swelling atau penggumpalan sel yang 

tidak beraturan merupakan kerusakan 



Repository FMIPA   6 

awal yang biasa timbul pada perubahan 

pathologi organ yang terkena pengaruh 

zat toksik.  Perubahan tersebut memicu 

sel-sel hati mengalami perubahan dan 

kerusakan yang lebih parah.  

Jenis kerusakan lainnya adalah 

kongesti.  Pada sel hati, kongesti 

ditandai dengan pembendungan darah. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Sudiono 

(2003) yang menyatakan bahwa kongesti 

ditandai dengan pembengkakan sel hati 

dimana terjadi pembendungan darah  

yang disebabkan adanya gangguan 

sirkulasi darah pada sinusoid. Masuknya 

air berlebih ke dalam sel menyebabkan 

terjadinya pembengkakan sel, sehingga 

ukuran sel bertambah dan sinusoid 

akhirnya mengalami penyempitan. 

Sinusoid merupakan suatu rongga yang 

terdapat pada jaringan hati yang 

memungkinkan terjadinya pertukaran 

nutrisi.  Apabila sinusoid menyempit 

akibat pembengkakan sel maka darah 

akan terbendung dalam jaringan hati 

sehingga proses pertukaran nutrisi antara 

darah dan hepatosit akan terganggu.  

Kongesti di hati juga dapat 

menyebabkan kerusakan sistem kerja 

pada hati yang berpengaruh terhadap 

sistem detoksifikasi dan sistem 

pencernaan pada ikan (Takashima & 

Hibiya 1995).  

 Selain kongesti ditemukan juga 

kerusakan lain yakni hemoragi.   

Hemoragi merupakan kerusakan pada 

jaringan hati berupa keluarnya darah dari 

sistem sirkulasi kardiovaskuler karena 

terjadinya kerusakan pada susunan 

kardiovaskuler (arteri, vena, kapiler).  

Hemoragi merupakan tahap kerusakan 

selanjutnya dari kongesti, karena 

sinusoid sudah tidak mampu lagi 

membendung darah dan pada akhirnya 

pembuluh-pembuluh darah yang ada 

pada sinusoid akan pecah.  Apabila 

terjadi kerusakan berupa hemoragi, maka 

asupan nutrisi akan terhenti sehingga 

menyebabkan sel-sel kekurangan nutrisi.  

Jika kerusakan ini terus terjadi dalam 

waktu yang lebih lama maka akan 

menyebabkan sel hati mengalami 

degradasi atau nekrosis, akibatnya sel 

hati tidak berfungsi sebagaimana 

mestinya (Ressang 1984).  

Kerusakan hati tingkat berat yang 

ditemukan adalah nekrosis.  Nekrosis itu 

sendiri merupakan degenerasi sel.  

Nekrosis ditandai dengan adanya sel 

yang mengalami piknotik, karyohexis, 

dan karyolisis. Sel yang mengalami 

piknotik ditandai dengan pengerutan inti 

sel dengan persentase 19%.  Sel yang 

mengalami karyoheksis ditandai dengan 

inti hancur dan pecahan-pecahan 

kromatinnya tersebar dalam sel dengan 

persentae 12%.  Sedangkan sel yang 

mengalami karyolisis dicirikan dengan 

inti sel kehilangan kemampuan untuk 

diwarnai (pucat) atau tampak samar-

samar berongga dan menghilang dengan 

persentase 22%. Nekrosis pada 

perlakuan ini diduga akibat 

pembendungan darah atau kengesti yang 

semakin parah.  Kerusakan ini 

disebabkan karena darah yang mengalir 

dari perifer lobulus hati ke pusat (vena 

sentralis) kebanyakan sudah kehilangan 

nutrien saat sampai di pertengahan 

lobulus, sehingga sel hati akan 

kekurangan nutrien dan lama kelamaan 

akan terjadi degenerasi (Ressang 1984).  

Selain itu nekrosis juga disebabkan oleh 

pembengkakan yang terjadi dalam waktu 

yang lama, sehingga sel kehilangan 

integritas membrannya dan berakibat 

keluarnya materi sel dan mengalami 

kematian. 
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Pada jaringan hati yang terpapar 

konsentrasi merkuri 0,49 ppm juga 

ditemukan adanya akumulasi dari 

merkuri yakni dengan ditemukan bintik-

bintik hitam yang tertumpuk pada 

permukaan hati. Logam merkuri dibawa 

ke jaringan hati melalui transportasi 

darah dimana merkuri akan berikatan 

dengan protein metallothioenin pada 

hemoglobin darah. Merkuri yang masuk 

ke dalam hati akan terakumulasi oleh 

organ hati diduga karena pengaruh 

enzim yang bekerja pada hati. Bintik-

bintik hitam yang terdapat pada bagian 

permukaan hati merupakan efek lain 

akibat berkurangnya kemampuan organ 

hati mendetoksifikasikan racun merkuri 

yang pada akhirnya akan menurunkan 

fungsi kerja dari organ hati dan 

menyebabkan kerusakan pada jaringan 

hati itu sendiri (Sanusi 1985). 

Darmono (1995) menyatakan 

kerusakan hati dikategorikan menjadi 

tiga, yaitu tingkatan ringan hingga berat.  

Kerusakan ringan ditandai dengan 

pembengkakan sel atau cloudy swelling.  

Kerusakan tingkat sedang yaitu adanya 

kongesti dan hemoragi, sedangkan 

tingkat berat yaitu kematian sel atau 

nekrosis dan bintik-bintik hitam diduga 

sebagai akumulasi merkuri. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian, 

ikan baung H. nemurus yang dipaparkan 

merkuri dengan konsentrasi LC50 96 jam 

0,49 ppm menunjukkan adanya iritasi 

pada kulit, perubahan tingkah laku 

menjadi abnormal, dan gangguan 

respirasi. Hati ikan baung berwarna 

merah pucat dengan tekstur kurang 

kenyal dan ukuran hati agak bengkak. 

Struktur hati ikan baung menunjukkan 

terjadinya pembengkakan sel (cloudy 

swelling), kongesti, hemoragi, nekrosis 

yang ditandai sel mengalami piknotik, 

karyoheksis dan karyolisis, serta 

ditemukan adanya bintik-bintik hitam 

yang diduga sebagai akumulasi merkuri. 

Struktur hati benih ikan baung yang 

dipaparkan merkuri menunujukkan 

kerusakan sangat berat. 
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