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ABSTRAK  

 

Penelitian dilasanakan di Laboratorium Teknologi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan 
Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran untuk uji perlakuan serta Laboratorium Histopatologi 
Balai Uji Standar Karantina Ikan untuk pembuatan preparat struktur mikroanatomi. Penelitian 
dilaksanakan pada bulan  April sampai Mei 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kerusakan pada organ hati, insang, dan misai yang diakibatkan merkuri klorida serta 
pengaruhnya terhadap laju pertumbuhan dan rasio konversi pakan. Penelitian ini menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) terdiri dari 4 perlakuan dan 3 ulangan. Penggunaan 
konsentrasi merkuri klorida sebesar 0 ppm; 0,02 ppm; 0,04 ppm; dan 0,08 ppm. Uji perlakuan 
dilakukan selama 28 hari. Parameter yang diamati adalah kerusakan pada organ hati, insang, 
misai, laju pertumbuhan harian dan rasio konversi pakan. Hasil penelitian menunjukan 
peningkatan konsentrasi merkuri klorida menimbulkan kerusakan organ semakin berat, rasio 
konversi pakan meningkat, dan laju pertumbuhan menurun. Terjadinya kerusakan pada hati 
berupa kongesti, hemoragi, dan nekrosis. Pada insang berupa edema, hyperplasia, 
teleangiotaksis, dan fusi lamela. Pada misai mengakibatkan rusaknya struktur misai hingga 
terputus. Rasio konversi pakan dan laju pertumbuhan terbaik terdapat pada konsentrasi 0 ppm 
sebesar 14,1 dan 0,27%; diikuti dengan konsentrasi 0,02 ppm sebesar 18,9 dan 0,20%; 
konsentrasi 0,04 ppm sebesar 21,3 dan 0,17%; serta konsentrasi 0,08 ppm sebesar 29,7 dan 
0,14%.  

  

Kata Kunci : Ikan Tagih, Laju Pertumbuhan, Merkuri Klorida (HgCl2), Rasio Konversi Pakan  
Struktur Mikroanatomi  
 
 

ABSTRACT  
 
STUDY OF MERCURY CHLORIDE (HgCl2) TOXICITY AGAINST MICROANATOMY 

STRUCTURE AND GROWTH OF GREEN CATFISH (Mystus nemurus) 
 

The study was conducted in Marine Science Technology Labolatory Fisheries and 
Marine Science Faculty Padjadjaran University for fish observation and Histopathology 
Laboratory Fish Quarantine Standard Test Office for microanatomy structure preparation. The 
study implemented from April until May 2013. The purpose of this study was determine damage 
occured from mercury chloride in microanatomy structure, growth rate and food conversion 
ratio. This study used completely randomized design which have 4 treatment and 3 times 
repeated. Concentration mercury chloride used was 0 ppm; 0,02 ppm; 0,04 ppm; and 0,08 ppm. 
Treatment test conducted during 28 days. The parameters observed was damage of liver, gills, 
and whiskers, growth rate and food conversion ratio. The result showed that increased 
concentration of  mercury chloride caused more damage in microanatomy structure, food 
conversion ratio increased, and growth rate decreased. Damage occured in liver was 
congestion, hemmorhage, and necrosis. Damage occured in gills was edema, hyperplasia, 
telangietacsias, and lamela fusion. Damage occured in whiskers make structure seperated. The 
optimum results of food conversion ratio and growth rate showed in 0 ppm concentration with 
amount 14,1 and 0,27%; then 0,02 ppm concentration with amount 18,9 and 0,20%; 0,04 ppm 
concentration with amount 21,3 and 0,17%; and 0,08 ppm concentration with amount 29,7 and 
0,14%.  
 
Keyword : Food Conversion Ratio, Green Catfish, Growth Rate, Mercury Chloride (HgCl2) 
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PENDAHULUAN 

Di Jawa Barat ikan tagih dapat 
ditemukan di perairan Sungai Citarum dan 
Waduk Cirata. Namun akhir-akhir ini ikan 
tagih sudah jarang ditemukan, bahkan telah 
dikategorikan sebagai ikan langka (Dinas 
Kelautan dan Perikanan Jawa Barat 2011). 
Kualitas perairan yang menurun telah 
menyebabkan ikan tagih ini menjadi langka 
selain karena penangkapan yang berlebih. 
Banyaknya kegiatan akuakutur yang 
melebihi jumlah maksimum, pembuangan 
limbah kegiatan domestik dan industri 
secara langsung ke badan perairan 
khususnya yang mengandung logam berat 
telah mengkibatkan penurunan kualitas 
perairan Sungai Citarum dan Waduk Cirata.  

Logam berat merkuri (Hg) 
merupakan salah satu logam berat yang 
telah mencemari perairan Waduk Cirata.  
Menurut Palar (1994) konsertrasi yang 
tinggi dapat menyebabkan kematian pada 
ikan, sedangkan pada konsentrasi sub letal 
dapat menyebabkan terganggunya fungsi 
organ tubuh. Toksisitas subletal logam 
berat berpengaruh terhadap morfologis 
jaringan histologis, fisiologis seperti 
metabolisme, pertumbuhan dan 
perkembangan morfologi ikan, biokimia 
(kimia darah dan kegiatan enzim), perilaku 
(neurofisiologi), perkembangbiakan ikan 
(Connell dan Miller 1995). Menurut Jalius 
(2008) Salah satu logam berat yang dapat 
menyebabkan penurunan fungsi 
organorgan tubuh secara kronis adalah 
merkuri (Hg).  

Hasil Kajian beberapa peneliti di 
Waduk Cirata melaporkan bahwa kondisi 
logam berat di perairan tersebut telah 
memasuki kategori kritis. Hasil pemantauan 
BPWC triwulan IV (2012) terhadap 
konsentrasi merkuri di badan air Waduk 
Cirata yaitu 0,09 μg/L, namun akumulasi 
pada sedimen menunjukan nilai yang cukup 
besar yaitu 26,83 mg/kg. Tentu hal ini akan 
berdampak pada kerusakan organ dan akan 
menurunkan tingkat respirasi maupun 
detoksifikasi dalam hati sehingga laju 
pertumbuhan ikan menurun. Menurut Kep. 
02/MENKLH/88 baku mutu untuk biota 
perairan, kandungan merkuri tidak boleh 
melebihi ambang batas aman yaitu <0,01 

ppm dan masih dapat ditoleransi sebesar 
<0,03 ppm.  

Berdasarkan permasalah ini, maka 
perlu dilakukan penelitian tentang sejauh 
mana logam berat merkuri klorida (HgCl2) 
dapat menyebabkan kerusakan struktur 
mikroanatomi dan pertumbuhan pada ikan 
tagih sehingga akan diperoleh informasi 
penting mengenai seberapa besar dampak 
yang diakibatkan merkuri klorida terhadap 
kerusakan organ hati, insang, misai dan 
pertumbuhan ikan tagih.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di 
Laboratorium Ilmu Teknologi Kelautan 
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 
Universitas Padjadjaran. Pembuatan 
preparat organ dilakukan di Laboratorium 
Histopatologi Balai Uji Standar Karantina 
Ikan dan Pengendalian Mutu (BUSKIPM) 
Jakarta Timur. Penelitian dilaksanakan 
pada bulan April hingga Mei 2013.  

Prosedur Penelitian  

Penentuan Konsentrasi Merkuri  
Klorida  

Penentuan konsentrasi yang akan 
digunakan untuk mengetahui batas aman 
dan batas letal penggunaan merkuri klorida 
pada ikan uji mengacu pada standar uji 
hayati (bioassay). Hasil uji hayati 
menyatakan batas aman konsentrasi 
merkuri klorida yaitu < 0,01 ppm dan 
konsentrasi letal yaitu mendekati 1 ppm, 
sehingga konsentrasi yang digunakan pada 
pemeliharaan yaitu 0 ppm; 0,02 ppm; 0,04 
ppm; dan 0,08 ppm.  

Tahap Persiapan dan Aklimatisasi  

Aklimatisasi ikan uji dilakukan 
selama 4 hari pada bak penyimpanan. 
Selama masa aklimatisasi dilakukan aerasi 
dan pemberian pakan pelet tenggelam tiga 
kali sehari sebanyak 3% dari bobot tubuh 
yaitu pada pukul 10.00, 15.00, dan 20.00.  

Tahap Perlakuan Hewan Uji  
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Pada tahap ini digunakan 4 
konsentrasi yaitu 0 ppm (kontrol), 0,02 ppm; 
0,04 ppm; dan 0,08 ppm.  

Pemeliharaan dilakukan selama 28 hari. 
Pembuangan sisa pakan pada media 
pemeliharaan dilakukan 7 hari sekali. Air 
yang terbuang tidak diganti agar tetap 
mempertahankan konsentrasi merkuri 
klorida di media pemeliharaan. Kualitas air 
yang diukur dalam wadah selama penelitian 
meliputi suhu, oksigen terlarut (DO), dan 
derajat keasaman (pH).  

Tahap Pengambilan Sampel dan Uji  
Histopatologi  

Pada  tahap  ini  dilakukan  

pengambilan sampel ikan pada minggu ke4. 
Setiap perlakuan di ambil sebanyak dua 
ekor ikan untuk dijadikan preparat 
histopatologi. Pengamatan histopatologi 
dilakukan di bawah mikroskop dengan 
perbesaran 10x20 dan 10x40.  

Parameter Yang Diamati  

Kerusakan Struktur Mikroanatomi  

Gambaran struktur mikroanatomi 
organ ikan dianalisis secara deskriptif 
kualitatif untuk mengetahui pengaruh 
merkuri klorida terhadap hati, insang, dan 
misai ikan tagih. Cara membandingkan 
struktur mikroanatomi hati, insang, dan misai 
dilakukan dengan melihat perubahan 
struktur mikroanatomi pada ikan yang diberi 
perlakuan dan yang tidak diberi perlakuan. 
Analisis struktur mikroanatomi hati 
berdasarkan klasifikasi Ressang (1984) dan 
Sudiono (2003), dan analisis struktur 
mikroanatomi insang berdasarkan metode 
Tandjung (1982). Untuk kerusakan misai 
diamati secara fisik.  

Laju Pertumbuhan Harian  

Laju pertumbuhan harian ikan dapat 
dihitung dengan menggunakan rumus  

Effendie (1997) sebagai berikut :  

 

 

Keterangan :   

g  = Laju pertumbuhan harian (% per  

              hari)  

Wt   = Rata-rata bobot harian ikan di  

               akhir penelitian (g)  

Wo  = Rata-rata bobot harian ikan di  

               awal penelitian (g)  

 t      = lama pengamatan (hari)  

Rasio Konversi Pakan  

Rasio konversi pakan dihitung 
berdasarkan rumus yang dikembangkan 
Djajasewaka (1985) sebagai berikut :  

 

FCR =  

Keterangan :  

FCR = Rasio konversi pakan F = 
Jumlah pakan yang diberikan  

               selama penelitian (g)  

Wt  = Bobot biomassa ikan diakhir  

               percobaan (g)  
Wo  = Bobot biomassa ikan diawal  

                percobaan (g)  

D  = Bobot biomassa ikan yang mati  

               selama penelitian (g)  

Kualitas Air  

Pengukuran kualitas air dilakukan 
untuk memantau kondisi air  pada media 
pemeliharaan. Parameter kualitas air yang 
diukur meliputi suhu, oksigen terlarut (DO), 
dan derajat keasaman (pH), yang dilakukan 
setiap 7 hari sekali. Data kualitas air yang 
diperoleh di analisis dengan menggunakan 
analisis deskriptif lalu dihubungkan dengan 
uptake rate ikan terhadap logam berat 
berdasarkan pernyataan Connel (1995).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Struktur  Mikroanatomi  Hati  Ikan 
Tagih  

Pengaruh subletal merkuri klorida 
(HgCl2) menggunakan konsentrasi 0,02 ppm; 
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0,04 ppm; 0,08 ppm; selama 28 hari 
terhadap struktur mikroanatomi hati ikan 
tagih (Mystus nemurus) mengindikasikan 
bahwa semakin tinggi konsentrasi merkuri 
klorida yang diberikan menyebabkan 
kerusakan organ semakin berat (Tabel 1).  

 

 

 

 

 

 
Tabel 1. Hasil pengamatan struktur  

mikroanatomi hati ikan tagih  

 
0 ppm Normal - -Vena sentralis tampak 
kosong dan  

   berbentuk bulat -
Sinusoid terlihat jelas 
-Sel hepatosit 
berbentuk polihedral    
dengan inti berbentuk 
bulat hingga    oval  

- Sitoplasma berwarna merah muda  

 
0,02  Kongesti  Sedang  -
Adanya pembengkakan sel  
ppm  -Sinusoid mengalami penyempitan  

- Terjadi pembendungan darah  

0,04 
ppm   

 
  
 

Kongesti   
 
 

Hemoragi   

Sedang   - Adanya 
pembengkakan 
sel   

- Sinusoid 
mengalami 
penyempitan   

- Terjadi 
pembendungan 
darah   

- Pecahnya 
pembuluh darah   

- Darah keluar 
dari sinusoid   

0,08 
ppm   

 

Kongesti    

Hemoragi   
 

Nekrosis   

Berat   - Adanya 
pembengkakan 
sel   
- Sinusoid 
mengalami 
penyempitan   
- Terjadi 

pembendungan 
darah   
- Pecahnya 
pembuluh darah  
-Darah keluar 
dari sinusoid   
- Dinding 
sel lisis   
- Inti sel 
mengkerut dan 
sebagian     mati   

 
Gambaran struktur mikroanatomi 

hati pada berbagai uji toksisitas dengan 
perbesaran mikroskop 10x40 dapat dilihat 
pada Gambar 1.  

 
         Ps = Pembengkakan sel;           
normal; Id = Inti sel   
         Sp = Sinusoid pecah           
degenerasi  

 

Gambar 1. Struktur mikroanatomi hati ikan 
tagih pada berbagai uji 
toksisitas  

Struktur mikroanatomi hati normal 
seperti yang terlihat pada gambar 4 
ditandai dengan sel hepatosit berbentuk 
polihedral, sitoplasma setelah dilakukan 
pewarnaan menunjukan warna merah 
muda dan terlihat jelas, memiliki inti 
berbentuk bulat hingga oval terletak di 
tengah sitoplasma, sinusoid terlihat jelas,  

Normal  
Ket : V = vena sentralis;  
 S = Sinusoid; H = Hepatosit  

Kongesti  
Ket :  S = Sinusoid; E = Eritrosit;  
 Ps = Pembengkakan sel   

Hemoragi  
Ket : E = Eritrosit;  

Nekrosis  
Ket : S = Sitoplasma; In = Inti sel  

Konsen 
trasi  

HgCl 2 
 

Kerusakan  
Yang  

Terjadi  

Tingkat  
Kerusak 

an  

Keterangan  
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dan vena sentralis sebagai pusat lobulus 
tampak kosong dan berbentuk bulat. 
Pengaruh merkuri klorida dengan 
konsentrasi 0,02 ppm (perlakuan B) 
mengakibatkan kerusakan struktur 
mikroanatomi hati berupa kongesti yang 
ditandai dengan adanya pembendungan 
darah yang disebabkan oleh gangguan 
sirkulasi darah pada sinusoid. Hal ini terjadi 
akibat adanya pembengkakan sel.  

Pengaruh merkuri klorida dengan 
konsentrasi 0,04 ppm (perlakuan C) 
mengakibatkan kerusakan berupa kongesti 
dan hemoragi. Terjadinya kongesti pada 
konsentrasi 0,04 ppm lebih banyak 
ditemukan bila dibandingkan dengan 
konsentrasi 0,02 ppm, hal ini dikarenakan 
konsentrasi merkuri korida yang digunakan 
lebih tinggi sehingga pembengkakan sel pun 
lebih cepat terjadi. Selain kongesti 
ditemukan juga kerusakan lain yaitu 
hemoragi. Ressang (1984) menyatakan 
bahwa hemoragi merupakan kerusakan 
pada jaringan hati berupa keluarnya darah 
dari sirkulasi kardiovaskuler karena 
terjadinya kerusakan pada susunan 
kardiovaskuler tersebut (arteri, vena dan 
kapiler).  
Hemoragi merupakan tahap kerusakan 
selanjutnya dari kongesti, karena sinusoid 
sudah tidak mampu untuk membendung 
darah dan pada akhirnya 
pembuluhpembuluh darah yang ada di 
sinusoid pecah. Apabila hemoragi terjadi 
maka asupan nutrisi dan zat lain ke hati 
akan terhenti sehingga sel-sel akan 
kekurangan nutrisi. Dalam jangka waktu 
yang lebih lama akan menyebabkan sel 
hati mengalami degenerasi sel atau 
nekrosis dan hati tidak akan menjalankan 
fungsi sebagaimana mestinya.  

Pengaruh merkuri klorida dengan 
konsentrasi 0,08 ppm (perlakuan D) 
mengakibatkan kerusakan berupa kongesti, 
hemoragi, dan nekrosis. Pada konsentrasi 
ini kerusakan lebih sering ditemukan 
daripada konsentrasi 0,04 ppm, karena 
konsentrasi merkuri klorida yang diberikan 
lebih besar. Pada perlakuan ini ditemukan 
juga kerusakan hati yang sudah memasuki 
tingkat berat yaitu nekrosis atau degenerasi 
sel. Nekrosis pada perlakuan ini diduga 
akibat pembendungan darah atau kongesti 

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 diduga 
disebabkan oleh pembengkakan sel dalam 
jangka waktu yang lama. Pembengkakan 
sel ini akan menyebabkan sel kehilangan 
intergitas membrannya yang berakibat 
keluarnya materi sel dan mengalami 
kematian (nekrosis).   

Struktur Mikroanatomi Insang Ikan Tagih  
Pengaruh subletal merkuri klorida 

(HgCl2) menggunakan konsentrasi 0,02 ppm; 
0,04 ppm; 0,08 ppm; selama 28 hari 
terhadap struktur mikroanatomi insang ikan 
tagih (Mystus nemurus) mengindikasikan 
bahwa semakin tinggi konsentrasi merkuri 
klorida yang diberikan menyebabkan 
kerusakan insang semakin parah. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel  2.  Hasil pengamatan struktur 
mikronatomi insang ikan tagih 

Konse 
ntrasi  

HgCl2   

Kerusakan 
Yang Terjadi   

Tingkat  Keterangan   
Kerusak 

an   

0 ppm   Normal    - Pada lamela 
primer terlihat jelas     
tulang rawan 
penopang, sel 
mukus,     dan sel-
sel interlamela   
- Pada lamela 
sekunder terlihat 
jelas   
   butiran eritrosit, sel 
pillar,     epithelium, 
dan lumen kapiler   

0,02 
ppm   

Edema   Ringan   - Adanya 
pembengkakan sel 
akibat   

   penimbunan cairan   
- Eritrosit terlihat 
pecah   
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0,04 
ppm   

Edema   
 
 

Hyperplasia   
 

Teleangiotak 
sis   

Sedang   - Adanya 
pembengkakan sel 
akibat     
penimbunan cairan   
- Eritrosit 
terlihat pecah   
- Penambahan 
jumlah sel pada 
lamela     primer   
- Penyempitan 
pembuluh darah  -
Terjadi 
pembendungan 
darah pada     
pangkal lamela 
sekunder   

0,08 
ppm   

Edema   
 
 

Hyperplasia   
 

Teleangiotak 
sis   

 
Fusi lamela   

Berat   - Adanya 
pembengkakan sel 
akibat   
   penimbunan cairan   
- Eritrosit 
terlihat pecah   
- Penambahan 
jumlah sel pada 
lamela     primer   
- Penyempitan 
pembuluh   
- Terjadi 
pembendungan 
darah pada     
pangkal lamela 
sekunder   
- Lamela 
sekunder saling 
menempel   

Gambaran struktur mikroanatomi insang 
dapat dilihat pada Gambar 2.  

 
         Pe = Pembendungan eritrosit   

  

Fusi lamela  
Ket : Pj = Penambahan jumlah sel  
         L = Lamela  
 
Gambar 2. Struktur mikroanatomi insang 

ikan tagih pada berbagai uji 
toksisitas  

Gambaran struktur mikroanatomi 
insang tanpa pemberian merkuri klorida 
(perlakuan A) dengan perbesaran 
mikroskop 10x40 tampak normal (Gambar 
2). Gambaran struktur mikroanatomi insang 
pada konsentrasi 0,02 ppm (perlakuan B) 
terdapat kerusakan berupa edema dan 
masih dalam kriteria ringan (Tandjung 
1982). Edema merupakan suatu gejala 
awal apabila insang telah terkena suatu 
bahan toksik, dalam hal ini adalah merkuri 
klorida. Edema adalah pembengkakan sel 
atau penimbunan cairan secara berlebih di 
dalam jaringan tubuh. Edema yang terjadi 
pada penelitian ini diduga oleh dua hal, 
pertama yaitu masuknya zat toksik merkuri 
klorida ke dalam insang yang 
menyebabkan sel mengalami iritasi 
sehingga sel membengkak. Proses 
masuknya merkuri klorida ke dalam insang 

Normal  
Ket : Tp = Tulang rawan penopang;  
 Si = Sel interlamela; Sm = Sel  
 mukus  

Edema  
Ket : Pc = Penimbunan cairan  

Teleangiotaksis  
Ket : Ps = Penyempitan sinusoid;  

Hiperplasia  
Ket : Pj = Penambahan jumlah sel  
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menurut Palar (1994) yaitu merkuri 
bersama-sama dengan ion logam lain 
membentuk ion-ion yang dapat larut dalam 
lemak. Ion-ion logam yang dapat larut 
dalam lemak akan mampu melakukan 
penetrasi pada membran sel insang 
sehingga akhirnya ion-ion logam tersebut 
akan terakumulasi di dalam insang. Dugaan 
kedua yaitu karena hilangnya pengaturan 
volume pada bagian sel yang 
menyebabkan terhambatnya pertukaran ion 
natrium. Hal ini akan mengakibatkan 
meningkatnya konsentrasi natrium dan 
masuknya air ke dalam sel (Anderson 
1995).  

Pengaruh merkuri klorida dengan 
konsentrasi 0,04 ppm (perlakuan C) 
mengakibatkan kerusakan struktur 
mikroanatomi insang berupa edema, 
hiperplasia dan teleangiotaksis. Edema yang 
terjadi pada bagian lamela primer terlihat 
hampir pada seluruh tulang rawan penopang 
yang mengakibatkan eritrosit beresiko pecah 
karena terdesak oleh cairan di dalam sel. 
Apabila Hal ini terjadi maka dapat 
menyebabkan asphyxia yaitu kesulitan 
bernafas karena kekurangan oksigen, 
sehingga apabila ikan terpapar dalam waktu 
yang lebih lama maka akan berakibat pada 
kematian. Dapat terlihat juga edema yang 
terjadi telah menyebabkan lamela primer 
membesar dan lamela sekunder terdorong 
hingga menabrak lamela yang lainnya 
mengakibatkan sel pilar sebagai penegak 
lamela primer patah. Kerusakan lain yang 
terlihat pada konsentrasi 0,04 ppm yaitu 
hiperplasia. Hiperplasia adalah 
pembentukan jaringan secara berlebih 
karena bertambahnya jumlah sel. Kerusakan 
ini tentu akan menutup sebagian lamela 
sekunder akibat penambahan jumlah sel 
sehingga proses pertukaran oksigen dalam 
insang akan terganggu. Ditemukan juga 
kerusakan lain pada beberapa pangkal 
lamela sekunder yaitu telangiotaksis. 
Teleangiotaksis adalah pembendungan atau 
penggumpalan darah akibat terjadinya 
edema dan hiperplasia. Teleangiotaksis 
pada gambar terlihat menggelembung dan 
didalamnya terjadi pembendungan eritrosit. 
Kerusakan ini mengakibatkan gangguan 
fungsi insang dalam proses respirasi karena 
aliran darah yang membawa oksigen 
terhambat.  

Telangiotaksis akan berakibat fatal jika ikan 
berada pada kondisi lingkungan yang 
bersuhu tinggi, karena oksigen terlarut 
dalam air akan menjadi rendah, sedangkan 
kebutuhan oksigen metabolik pada ikan 
akan tinggi.  

Pengaruh merkuri klorida dengan 
konsentrasi 0,08 ppm (perlakuan D) 
mengakibatkan kerusakan berupa edema, 
hyperplasia, teleangiotaksis, dan fusi lamela. 
Hyperplasia dan edema yang berlebih pada 
konsentrasi 0,08 ppm menyebabkan fusi 
lamela. Fusi lamela adalah penempelan 2 
bagian lamela sekunder. Selain itu fusi 
lamela juga diakibatkan oleh adanya lendir 
yang berlebih pada insang sehingga akan 
menutup lamela sekunder. Lendir yang 
berlebih ini merupakan salah satu respon 
kelenjar mukus untuk melindungi insang dari 
merkuri klorida, namun apabila lendir yang 
dihasilkan berlebihan tentu akan bersifat 
negatif sehingga pengambilan oksigen dari 
air akan terhambat. Pada konsentrasi 0,08 
ppm, kerusakan telangiotaksis yang terjadi 
sudah cukup parah karena pembendungan 
darah terlihat lebih banyak jika dibandingkan 
dengan konsentrasi 0,04 ppm. Selain itu 
lamela sekunder di sekitar lamela yang 
mengalami teleangiotaksis telah menghilang, 
hal ini disebabkan karena lamela sekunder 
telah rusak akibat telangiotaksis sehingga 
terlepas dan mati.  

Struktur Misai Ikan Tagih  
Pengamatan dilakukan langsung secara 
fisik. Kerusakan yang terjadi pada misai 
 ikan  tagih  setelah 
 dilakukan pemaparan merkuri klorida 
selama 28 hari dapat terlihat pada Gambar 
3.  

 

Gambar 3. Perbandingan misai normal dan 
rusak  akibat  pemberian  
merkuri klorida  

 

Normal  Rusak  
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Pada misai tanpa pemberian 
merkuri klorida tampak terlihat normal. 
Misai memiliki panjang yang sama dan 
berwarna keabu-abuan. Hal ini menunjukan 
bahwa misai ikan tagih pada perlakuan 
kontrol masih berfungsi dengan baik dalam 
mencari makan. Pada konsentrasi merkuri 
klorida 0,02 ppm; 0,04 ppm; dan 0,08 ppm 
terdapat kerusakan pada misai. Pada 
gambar terlihat ada bagian misai yang 
hilang. Hal ini merupakan suatu respon 
bahwa ikan tersebut telah terkena dampak 
dari merkuri klorida. Bagian misai yang 
hilang disebabkan karena misai ini sering 
mengalami kontak langsung dengan 
merkuri klorida yang mengendap di dasar 
wadah pemeliharaan, akibatnya dapat 
diduga bahwa sel-sel yang terdapat pada 

organ misai ini telah mengalami nekrosis 
atau kematian sel seperti pada pernyataan 
Robert (2001) bahwa semakin lama suatu 
organ terkena dampak dari zat toksik maka 
sel-sel yang membentuk organ tersebut 
akan mengalami degenerasi dan 
lamakelamaan akan mati atau nekrosis. 
Kerusakan yang terjadi pada misai ikan 
tagih ini tentu akan berpengaruh pada 
respon ikan terhadap pakan yang diberikan 
sehingga ikan akan kesulitan untuk mencari 
pakan dan laju pertumbuhan akan 
terganggu.  

Laju Pertumbuhan  

Laju pertumbuhan ikan tagih tanpa 
pemberian merkuri klorida sebesar 0,27 
gram/hari. Pemberian merkuri klorida 
menyebabkan menurunnya laju 

pertumbuhan pada perlakuan 0,02 ppm; 
0,04 ppm; dan 0,08 ppm; sebesar 0,20 
gram/hari; 0,17 gram/hari; dan 0,13 
gram/hari (Gambar 4)  

Berdasarkan hasil uji Duncan pada 
taraf 5% menunjukan bahwa laju 
pertumbuhan pada perlakuan 0 ppm tidak 
berbeda nyata dengan 0,02 ppm, dengan 
kata lain konsentrasi tersebut masih dapat 
ditoleransi oleh ikan, namun laju 
pertumbuhan pada konsentrasi 0,04 ppm 
dan 0,08 ppm berbeda nyata. Kerusakan 
yang terjadi pada hati, insang dan misai 
akibat pemberian merkuri klorida 
berpengaruh terhadap menurunnya laju 
pertumbuhan.  

 Dapat terlihat bahwa kerusakan 
yang terjadi pada organ hati, insang dan 
misai akibat pemberian merkuri klorida 
berpengaruh  terhadap  lambatnya 
 laju pertumbuhan.  Hasil  analisi 
 regresi pengaruh merkuri klorida 
terhadap laju pertumbuhan dapat dilihat 
pada Gambar 5.  

 
merkuri klorida terhadap 
pertambahan bobot  

Pada  grafik  terlihat 
 semakin bertambahnya konsentrasi 
merkuri klorida yang diberikan maka laju 
pertumbuhan semakin menurun yang 
dinyatakan pada persamaan y = -1,5925x + 
0,2505 dengan R2 = 0,7289 yang berarti 
sebesar 72,8% merkuri klorida memberikan 
pengaruh negatif terhadap pertambahan 
bobot ikan tagih.  

Insang merupakan organ yang paling 
pertama terkena bahan toksikan karena 
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Gambar  5 .  Grafik  regresi  pe ngaruh  
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letaknya bersentuhan langsung dengan air. 
Kerusakan yang terlihat pada struktur 
mikroanatomi insang seperti teleangiotaksis 
dan hyperplasia akan menyebabkan 
terganggunya sistem pernafasan, akibatnya 
energi ikan akan lebih banyak dipakai untuk 
meningkatkan haemoglobin daripada untuk 
pertumbuhan (Alfonso 2002 dalam Ishikawa 
2007).  

Senyawa merkuri yang masuk ke 
tubuh ikan akan mengalami absorbsi di usus 
dan dibawa oleh vena porta hepatik ke hati. 
Senyawa merkuri yang terbawa ke hati  
masih dapat di detoksifikasi apabila dalam 
konsentrasi yang aman (Lu 1995). Pada 
perlakuan B, C, dan D senyawa merkuri 
klorida yang masuk ke hati tidak dapat 
didetoksifikasi karena jumlah yang terserap 
terlalu banyak sehingga pada akhirnya 
terakumulasi. Secara umum hati berfungsi 
sebagi tempat metabolisme karbohidrat, 
lemak dan protein serta tempat 
memproduksi cairan empedu. Pada organ 
hati yang normal, asam lemak dapat diubah 
menjadi badan keton pada proses 
ketogenesis sebagai sumber energi alternatif 
dalam melakukan metabolisme tubuh. 
Terdapat juga proses glukoneogenesis dan 
glikolisis untuk mengubah glukosa menjadi 
glikogen ataupun sebaliknya. Berdasarkan 
gambaran struktur mikroanatomi hati 
ditemukan kerusakan yang terjadi seperti 
hemoragi, kongesti, dan nekrosis (kematian 
sel). Kerusakan yang terjadi menurunkan 
laju pertumbuhan ikan, diduga bahwa hati 
yang seharusnya melakukan transformasi 
asam lemak menjadi badan keton tidak 
berjalan dengan baik akibatnya energi untuk 
pertumbuhan tidak maksimal karena energi 
terpakai untuk kegiatan lain seperti berenang 
dan bernafas. Selain itu kerusakan yang 
terjadi juga menyebabkan terganggunya 
proses glukoneogenesis dan glikolisis dalam 
hati. Apabila hal ini terjadi maka transformasi 
glikogen menjadi glukosa akan terganggu, 
sehingga ikan akan kekurangan energi untuk 
melakukan pertumbuhan.  

 
Gambar 6. Konsentrasi Pemaparan 
 
Rasio Konversi Pakan  

Hasil uji perlakuan selama 28 hari 
pemeliharaan menunjukan rata-rata nilai 
rasio konversi pakan terbaik terlihat pada 
perlakuan 0 ppm sebesar 14,1 dan semakin 
bertambahnya konsentrasi merkuri klorida 
pada perlakuan mengakibatkan rasio 
konversi pakan semakin besar. Perlakuan 
0,02 ppm, 0,04 ppm, dan 0,08 ppm masing-
masing sebesar 18,9; 21,3; dan  

29,7 (Gambar 6)  
Gambar 6. Rasio konversi pakan ikan tagih 

selama 28 hari pemeliharaan.  
Huruf yang berbeda menunjukan 
berbeda nyata (p<0,05)  

Berdasarkan hasil uji Duncan pada 
taraf 5% menunjukan bahwa rasio konversi 
pakan pada perlakuan 0 ppm tidak berbeda 
nyata dengan 0,02 ppm, karena apabila 
dilihat dari kerusakan yang terjadi pada 
organ masih termasuk kategori ringan, 
namun rasio konversi pakan pada 
konsentrasi 0,04 ppm dan 0,08 ppm berbeda 
nyata. Pada perlakuan 0,08 ppm memiliki 
nilai rasio konversi pakan yang tinggi dan 
berbeda nyata dengan ketiga perlakuan 
lainnya. Pada minggu ke 4, hampir semua 
pakan harian yang diberikan pada perlakuan 
0,08 ppm tidak direspon dengan baik dan 
ikan cenderung diam. Berbeda dengan 
Perlakuan 0,02 ppm dan 0,04 ppm ikan 
masih menunjukan adanya respon terhadap 
pakan, walaupun tidak sebaik respon pada 
perlakuan 0 ppm. Hal ini disebabkkan 
karena kerusakan yang terjadi pada organ 
sudah termasuk kategori berat sehingga 
menurunkan sistem metabolisme dan fungsi 
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fisiologis pada ikan. Menurunnya fungsi 
fisiologis pada ikan menyebabkan 
terhambatnya pertumbuhan karena 
berkurangnya respon ikan terhadap pakan 
yang diberikan (Hardiyanto 1992).  

 Kecenderungan turunnya laju 
pertumbuhan dan meningkatnya nilai 
konversi pakan pada media pemeliharaan 
disebabkan oleh efek stres pada ikan uji 
yang semakin meningkat seiring dengan 
meningkatnya konsentrasi merkuri klorida 
sehingga nafsu makan ikan menurun. Stres 
pada ikan bisa disebabkan oleh faktor 
lingkungan, salah satunya adalah adanya 
zat toksikan di perairan. Stres yang terjadi 
memicu ikan meningkatkan glukosa darah 
dan mempertahankan homeostasisnya oleh 
organ hati melalui metabolisme glukosa 
(Djoejosoebagjo 2000). Glukosa tersebut 
akan langsung masuk ke sel target yang 
membutuhkan, namun karena sel hati 
mengalami kerusakan akibat merkuri 
klorida diduga hati tidak mampu melakukan 
metabolisme glukosa dengan baik 
sehingga ikan melakukan sintesis protein 
untuk melindungi sel terhadap efek merkuri 
klorida. Sesuai dengan pernyataan Linquist 
(1986) dalam Thomas (1990) ikan 
melakukan toleransi dan melindungi sel 
terhadap efek patologis dari stresor dengan 
cara mensintesis suatu protein. Apabila 
respon protein lebih banyak dipergunakan 
untuk melindungi sel dari efek toksik 
merkuri klorida, diduga respon tersebut 
akan menekan sintesis protein lain yang 
penting bagi pertumbuhan yang pada 
akhirnya pertumbuhan ikan akan 
terhambat.  

 Kandungan kadar glukosa dalam darah ikan 
dapat juga mengindikasikan bahwa ikan 
sedang lapar atau sedang kenyang. Pada 
saat kadar glukosa darah naik maka 
sebagian glukosa yang ada dalam darah 
masuk ke hati dalam bentuk asam laktat dan 
diubah menjadi glikogen pada proses 
glukoneogenesis, sebaliknya apabila kadar 
glukosa darah turun maka glikogen akan 
dirubah kembali menjadi glukosa pada 
proses glikolisis. Pada tahap ini pusat syaraf 
akan mengirim sinyal bahwa ikan merasa 
lapar sehingga diperlukan makanan untuk 
memenuhi kebutuhan energinya dan 
membentuk glikogen yang terpakai. 

Kerusakan yang ditemukan pada organ hati 
perlakuan 0,04 ppm dan 0,08 ppm sudah 
cukup berat, hal ini mengakibatkan proses 
glukoneogenesis di hati tidak akan berjalan 
dengan baik sehingga glukosa dalam darah 
akan tetap tinggi dan ikan tidak akan merasa 
lapar. Dapat diduga bahwa hal ini yang 
menyebabkan rasio konversi pakan ikan 
tinggi dibanding perlakuan 0 ppm dan 0,02 
ppm karena pakan yang diberikan tidak 
dimanfaatkan dengan baik oleh ikan akibat 
kerusakan yang terjadi pada hati.  
 Marcel et al,. (2009) dalam Sabilu (2010) 
menyatakan bahwa stres yang dialami 
ikan akan menyebabkan kadar glukosa 
dalam darah ikan akan meningkat karena 
diperlukan untuk mengatasi homeostasis 
dan insulin akan menurun. Dengan 
tingginya kadar glukosa di dalam darah 
tersebut maka sinyal dari pusat saraf 
menandakan bahwa ikan merasa 
kenyang, dan ikan tidak mau makan. Hal 
inilah yang menyebabkan respon pakan 
ikan pada perlakuan 0,02 ppm, 0,04 ppm, 
dan 0,08 ppm berkurang dibandingkan 
dengan perlakuan A.   

  

4.6  Kualitas Air  

Tabel 3. Kisaran parameter kualitas air 
pada setiap perlakuan  

Parameter    Kisaran Nilai 
Perlakuan   

 

A  
(0 
ppm)   

B  
(0,02 
ppm)   

C  
(0,04 
ppm)   

D  
(0,08 
ppm)   

Suhu (oC)   25,5 
–  
26,
5   

25,5 – 
26   

25 – 
26,5   

25,5 
– 
26,5   

Oksigen 
terlarut 
(mg/l)   

6,7 – 
7,3   

6,2 – 
7,1   

6,8 – 
7,2   

6,3 
– 
7,2   

pH   7 – 
7,3   

7,4 – 
7,6   

7,1 – 
7,5   

7,4 
– 
7,6   

 
 Pada tabel 3 terlihat parameter kualitas 
air selama uji perlakuan yang meliputi 
suhu (oC), oksigen terlarut (mg/l), dan pH 
masih berada dalam kisaran normal bagi 
pertumbuhan ikan tagih. Suhu selama 
masa pemeliharaan berkisar antara 25oC 
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– 26,5 oC  pada semua perlakuan dan 
kontrol. Suhu air memiliki peranan penting 
dalam kecepatan laju metabolisme dan 
respirasi. Apabila suhu meningkat diluar 
kisaran toleransi ikan tagih, maka 
respirasi akan semakin cepat dan akan 
berpengaruh terhadap uptake rate logam 
berat di perairan (Connel 1995). Namun 
pada wadah uji suhu masih dalam kisaran 
normal. Suhu air yang optimal bagi 
kehidupan ikan tagih yaitu berkisar antara 
24 oC – 27 oC (Supyan 2011).  

 Menurut Connel (1995) kenaikan pH (pH > 
7) di perairan cenderung akan menurunkan 
kelarutan logam berat sehingga logam berat 
akan mengendap. Logam berat yang 
mengendap memiliki akan lebih cepat 
terserap oleh ikan tagih, karena ikan ini 
hidup di dasar perairan. Pada  penelitian  ini 
kisaran pH yang didapat masih berada pada 
nilai normal yaitu 7 – 7,3. Dengan kisaran 
pH yang normal maka logam berat tidak 
akan mudah larut dan mengendap.  

 Sama halnya seperti pada suhu,  

Apabila di suatu perairan memiliki oksigen 
terlarut yang rendah maka organisme 
perairan akan melakukan respirasi lebih 
cepat dari biasanya sehingga 
mengakibatkan masuknya logam berat ke 
insang akan lebih cepat (Connel 1995). 
Kisaran oksigen terlarut yang didapat pada 
penelitian ini 6,2 – 7,3 dan masih dalam 
kisaran yang aman bagi ikan tagih yaitu 
minimal 4 ppm (Supyan 2011). Apabila 
dilihat dari ketiga parameter kualitas air ini 
maka tidak ada yang berpengaruh terhadap 
uptake rate logam berat pada ikan tagih, 
sehingga akumulasi logam berat lebih 
cenderung disebabkan oleh konsentrasi 
merkuri klorida yang diberikan.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan  

1. Kerusakan yang terjadi akibat merkuri 
klorida pada kisaran konsentrasi sub 
letal meliputi tahap ringan sampai 
tahap berat. Kerusakan pada hati 
berupa kongesti, hemoragi dan 
nekrosis. Kerusakan pada insang 

berupa edema, hyperplasia, 
teleangiotaksis dan fusi lamela. 
Kerusakan pada misai dapat terlihat 
secara fisik yaitu terlepasnya sebagian 
misai akibat kematian sel. Semakin 
meningkat konsentrasi merkuri klorida 
yang diberikan maka kerusakan yang 
terjadi semakin berat  

2. Kerusakan yang terjadi pada organ 
hati, insang dan misai memberikan 
pengaruh negatif terhadap rasio 
konversi pakan dan laju pertumbuhan. 
Rasio konversi pakan dan laju 
pertumbuhan terbaik terdapat pada 
konsentrasi 0 ppm sebesar 14,1 dan 
0,27%; diikuti dengan konsentrasi 0,02 
ppm sebesar 18,9 dan 0,20%; 
konsentrasi 0,04 ppm sebesar 21,3 
dan 0,17%; serta konsentrasi 0,08 ppm 
sebesar 29,7 dan 0,14%.  

3. Dilihat dari kerusakan struktur 
mikroanatomi dan pertumbuhan 
selama penelitian didapatkan ambang 
batas konsentrasi merkuri klorida di 
perairan yang masih dapat ditoleransi 
oleh ikan sebesar 0,02 ppm  

Saran  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
maka saran yang didapat yaitu perlu 
dilakukan penelitian lanjutan mengenai 
bioakumulasi merkuri klorida pada ikan 
dengan kisaran konsentrasi dibawah 
ambang batas 0,02 ppm. Selain itu 
dianjurkan untuk tidak melakukan budidaya 
di perairan yang mengandung konsentrasi 
merkuri klorida di atas 0,02 ppm karena 
akan berpengaruh terhadap kinerja produksi 
perikanan.  
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