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Abstrak 

Histopatologi suatu jaringan pada organ tubuh ikan dapat digunakan sebagai bioindikator kon-
disi perairan, apakah lingkungan tersebut tercemar atau tidak tercemar. Tujuan penelitian ini 
adalah melihat kerusakan yang terjadi pada mukosa usus ikan baung (Hemibagrus nemurus CV), 
khususnya kerusakan jaringan pada epitel usus dan area lamina propria usus, yang terdapat di 
perairan Sungai Siak daerah Jembatan Siak I Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah metode 
survei dan pembuatan preparat dengan metode parafin, irisan 6 mili mikron, pewarnaan HE. 
Lokasi pengambilan sampel ikan dipilih area tercemar yang telah diuji fisik kimiawi perairan di 
daerah Jembatan Siak I, Pekanbaru. Hasil penelitian yaitu tunika mukosa usus depan mengalami 
perluasan area lamina propria 9,77%, peningkatan jumlah limfosit di area basal epitel 19,47% 
dan peningkatan jumlah sel goblet 210 sel. Tunika mukosa usus tengah mengalami perluasan 
area lamina propria 10,64%, peningkatan jumlah limfosit di area basal epitel 23,07%, peningkat-
an jumlah sel goblet 153 sel dan perlemakan sel 13,57%. Tunika mukosa usus belakang  menga-
lami perluasan area lamina propria 20,86%, peningkatan jumlah limfosit di area basal epitel 
22,5%, peningkatan jumlah sel goblet 209 sel, dan perlemakan sel 3.5%. Kerusakan jaringan da-
lam kondisi normal. Kerusakan diduga akibat adanyanya bahan tercemar dari logam berat Cu 
dan Ni di perairan. 
 
Kata kunci: baung, kerusakan, usus ikan 

 

Pendahuluan 

Usus ikan adalah salah satu organ pencernaan yang berfungsi sebagai penye-

rapan zat nutrisi yang diperlukan oleh tubuh ikan. Proses pencernaan khususnya pada 

proses penyerapan dapat dilihat dari struktur anatomi usus ikan. Bentuk dan panjang 

usus ikan bervariasi yang sesuai dengan kebiasaan makan ikan tersebut. Ikan herbivora 

memiliki usus lebih panjang daripada usus ikan omnivora dan karnivora. Usus ikan 

memiliki bagian usus depan, usus tengah dan usus belakang (Murray et al. 1996 dan 

Tengjaroenkul 2000). Struktur histologis bagian tunika mukasa usus pada spesies ikan 

juga memiliki variasi, ada yang memiliki vili yang panjangnya berbeda pada setiap ba-

gian usus, lekukan permukaan vili juga berbeda dan jumlah sel gobletnya juga berbeda 

pada setiap bagian usus (Kuperman & Kuz’mina 1994). Bagian tunika mukosa usus 

ikan paling rentan terhadap benda asing (seperti parasit, logam berat, dan lain-lain) 

yang masuk dalam pencernaan tersebut melalui makanan yang dimakan ikan. Studi 

histopatologi adalah suatu pengkajian tentang kerusakan jaringan pada organ hewan 

akibat pencemaran lingkungan. Studi ini telah dikembangkan pada ikan. Dengan cara 

melihat kerusakan yang terjadi pada organ ikan dapat melihat tingkat pencemaran di 

suatu lingkungan perairan (Haque et al. 2012). Selama ini sudah ada pengkajian tentang 

kondisi kerusakan pada organ-organ ikan baung yang hidup di area perairan Jembatan 

Siak I Pekanbaru, yaitu pada organ insang, ginjal dan ususnya. Perhitungan detail ten-

tang kerusakan pada organ insang dan ginjal telah diteliti, sedangkan pada ususnya be-

lum mengkaji lebih dalam tentang seberapa parah tingkat kerusakannya. Oleh karena 
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itu pada penelitian ini dikaji kembali tentang kerusakannya lebih rinci, terutama pada 

tunika mukosa usus ikan baung, mengingat bagian tunika mukosa usus ikan baung 

sangat berperan penting dalam proses pencernaan dalam penyerapan makanan. 

 

Bahan dan metode 

Ikan berasal dari hasil tangkapan nelayan dari perairan Sungai Siak daerah Jem-

batan Siak I Desa Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir Kecamatan Payung Sekaki, Kota 

Pekanbaru. Diwakili lima ekor ikan baung yang dipilih sudah terlihat kurang sehat, mi-

salnya dengan melihat warna insang yang bewarna merah pucat. Pengamatan makros-

kopis usus adalah masing-masing satu ekor ikan baung segar dari lima ekor ikan baung 

dibedah berdasarkan tahapan anatomis dan kemudian difoto topografik usus ikan ba-

ung dengan kamera mikrodigital Merek SANYO 3,5 megapixel. 

             Pembuatan preparat histologis adalah masing-masing 4 ekor ikan baung di ma-

sukkan ke dalam larutan garam fisiologis (NaCl 0,89%) selama 15 menit. Selanjutnya 

ikan-ikan tersebut dimatikan dan dibedah. Usus ikan dibersihkan dengan merendam 

dalam larutan  garam fisiologis 0,89%. Bagian  usus depan, usus tengah, usus belakang 

dan anus, masing-masing dipotong kira-kira 0,3 cm. Bagian-bagian tersebut difiksasi 

dengan paraformaldehid 10% selama 3 hari. Setelah itu direndam dengan alkohol 70%, 

yang  selanjutnya sampel usus dibuat preparat histologis. Pembuatan preparat histo-

logis usus ikan baung dengan metode parafin, disayat dengan ketebalan sebesar 6 μm 

dengan sayatan melintang. Pewarnaan preparat menggunakan pewarna Hematoxylin-

Eosin (HE) untuk melihat semua komponen yang terdapat di jaringan usus depan, usus 

tengah, dan usus belakang. 

Data yang diperoleh secara makroskopis dan mikroskopis dianalisis secara des-

kriptif. Secara kualitatif adalah menggambarkan struktur jaringan penyusun pada tu-

nika mukosa usus, terutama lapisan epitel dan lamina proprianya. Secara kuantitatif 

adalah menghitung kerusakan pada bagian tunika mukosa usus, terutama pada epitel 

usus, lamina propria dengan cara menghitung persentase sel jaringan yang mengalami 

kerusakan perluas pandang pengamatan di mikroskop cahaya Olympus X21, kemudian 

dievalusi skoring nilai histopatologisnya. Nilai persentase kerusakan dan skoring yaitu 

jika kerusakan 0-25% = 1 adalah normal, 25%-50% = 2 adalah ringan, 50%-75% = 3 ada-

lah sedang, dan lebih 75% = 4 adalah berat atau parah.  

 

Hasil dan pembahasan 

Bagian  tunika mukosa usus depan ikan baung (Gambar 1A), memiliki lapisan 

epitel kolumnar selapis, vili terlihat panjang dari bagian usus tengah dan belakang, la-

mina propria tidak terdapat kelenjar dan terdapat sejumlah sel limfosit. Bagian  tunika 

mukosa usus tengah, lapisan epitelnya dilapisi epitel kolumnar selapis, panjang vili 

terlihat lebih pendek daripada vili usus depan, lamina propria juga tidak terdapat ke-

lenjar, dan ada limfosit. Tunika mukosa usus belakang pada lapisan epitelnya dilapisi 

epitel kolumnar selapis, vili terlihat lebih pendek, permukaan lapisan epitel berlekuk-

lekuk. Permukaan epitel usus yang berlekuk-lekuk serupa dengan permukaan epitel 

pada ikan Carassius auratus (Caceci 1984) lamina propria tidak terdapat kelenjar dan 

juga ada limfosit. Pada lapisan epitel usus depan, tengah dan belakang terdapat sel 
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goblet dan sel enterosit. Jumlah sel goblet di lapisan epitel usus tengah lebih sedikit 

dibandingkan dengan usus depan dan usus belakang (Tabel 1). Hal ini berbeda pada 

penelitian Unal et al. (2001) pada ikan Chalcalburnus tarichi Pallas 1811 (Cyprinidae), sel 

goblet jumlahnya semakin meningkat ke arah usus belakang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Penampang melintang usus ikan baung (H. nemurus Val.). A. usus depan 
yang normal, B. usus belakang terjadinya perluasan area lamina propria, C. 
usus tengah terjadi perlemakan sel di lapisan epitel, D. usus tengah terjadi-
nya vili menyatu (fusi). LP. lamina propria, EM. epitel menyatu, G. sel go-
blet, CS. perlemakan sel, EK. epitel kolumnar, TSM. tunika submukosa, V. 
vili. Perwarnaan HE. 

 

Tabel 1. Persentase kerusakan jaringan di tunika mukosa usus ikan baung  

Kerusakan jaringan  
 Tunika mukosa usus 

Usus depan (%) Usus tengah (%) Usus belakang (%) 

Perluasan area lamina propria 9,77 10,64 20,86 
Peningkatan limfosit 19,47 23,07 22,5 
Jumlah sel goblet 210 sel  153 sel 209 sel 
Perlemakan sel Tidak ada 13.57 3.5 

 

Persentase kerusakan yang terjadi pada bagian tunika mukosa usus depan, usus 

tengah dan usus belakang dapat dilihat di Tabel 1. Kerusakan yang dapat dihitung per-

sentase kerusakannya adalah terjadinya perluasan area lamina propria (Gambar 1 B), 
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peningkatan jumlah limfosit (Gambar 1 C), dan perlemakan sel (Gambar 1D). Yang ti-

dak dapat dipersentasekan kerusakan jaringannya adalah terjadinya fusi pada vili epitel 

usus dan sel epitel usus menyatu, disebabkan sampel preparat histologis  meragukan 

dan sulit untuk dilakukan perhitungan. Beberapa penyatuan vili yang ada di pengamat-

an preparat ini diduga akibat kesalahan dalam proses pembuatan preparat histologis, 

ada beberapa disebabkan oleh letak sampel organ usus saat di embedding kurang baik, 

sehingga saat preparat terpotong menjadi tidak horizontal atau cenderung miring. Aki-

batnya, vili-vili di epitel tesebut saling menyatu satu sama lain.  

Pada tunika mukosa usus yang terjadinya perluasan area lamina propria akibat 

proliferasi sel-sel di lamina propria yaitu bertambahnya jumlah sel limfosit. Peningkat-

an jumlah sel limfosit adalah salah satu adaptasi sel-sel pada daerah tunika terhadap 

kondisi perairan yang tercemar. Hal ini sesuai dengan hasil uji logam berat pada perair-

an jembatan Siak I, ternyata perairan telah tecemar oleh logam Cu 0,224 mg/l dan Ni 

0,736 mg/l. Logam berat tersebut sudah di atas ambang batas baku mutu untuk Cu 0,02 

mg/l dan Ni 0,05 mg/l. Kerusakan terjadinya perluasan area di lamina propria, jumlah 

limfosit meningkat dan sel epitel menyatu pada penelitian ini serupa dengan kerusakan 

yang terjadi pada tunika mukosa usus ikan Channa striata and Heteropneustes  yang 

hidup di habitat perairan  danau yang tecemar (Kumari & Kumar 1997). 

Penelitian Kumar et al. (2007) dan Bajpai & Tripathi (2010) pada ikan catfish yang 

ususnya tercemar oleh senyawa fluorida, mengalami vili usus menyatu, perluasan area 

lamina propria dan sel epitelnya juga menyatu. Perubahan histopatologis yang terjadi 

di tunika mukosa usus ikan, khususnya pada lapisan sel epitel usus akan mengakibat-

kan terhambatnya proses penyerapan makanan di usus.  

Perlemakan sel terjadi di lapisan epitel usus ikan baung, paling tinggi persenta-

senya di usus tengah (Tabel 1) dan di usus depan tidak terjadi perlemakan sel. Hal ini 

berbeda dengan hasil penelitian Haque et al. (2012) pada ikan Channa punctatus (Bloch) 

yang diinduksi senyawa fluoride, perlemakan sel terjadi di area tunika submukosa. Per-

lemakan sel terjadi di epitel usus merupakan adaptasi sel epitel terhadap senyawa polu-

tan yang ada di perairan. Berdasarkan hasil nilai skoring persentase evaluasi histopato-

logis pada kerusakan jaringan di tunika mukosa usus bernilai 1, yang artinya normal. 

Kerusakan jaringan yang terjadi di tunika mukosa usus tersebut kemungkinan belum 

menganggu proses penyerapan dan metabolisme yang terjadi di usus ikan baung.  

 

Simpulan 

 Pada penelitian ini kerusakan jaringan di tunika mukosa usus ikan baung di  

perairan Jembatan Siak I, dari hasil evaluasi histopatologis, bernilai 1 yaitu normal. 

Kemungkinan kerusakan jaringan belum mengganggu proses penyerapan makanan 

dan metabolisme tubuh ikan baung di perairan tersebut.  
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