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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan pengetahuan mengenai anatomi mikroskopis baik 

tentang hewan maupun tumbuhan banyak diperoleh dari hasil pengembangan 

sediaan mikroteknik atau yang juga dikenal sebagai sediaan Histologi. 

Sediaan yang digunakan berasal dari bagian yang sangat kecil dari suatu 

organisme, namun secara keseluruhan suatu organisme dapat menjadi suatu 

sediaan utuh apabila organisme tersebut cukup kecil untuk diamati 

menggunakan mikroskop. Mikroteknik merupakan suatu ilmu atau seni 

mempersiapkan organ, jaringan, atau bagian jaringan untuk dapat diamati dan 

ditelaah (Kardi, 1992). 

Metode apus adalah suatu metode dalam mikroteknik yang digunakan 

untuk membuat preparat. Beberapa jenis jaringan yang dapat dibuat dengan 

metode apus adalah darah, limfa, cairan sum sum tulang belakang, semen 

jantan dan sediaan air seni. Sel darah biasanya diamati pada sajian apus yang 

dibuat dengan meyebarkan setetes darah menjadi satu lapisan tipis pada kaca 

objek. Darah harus tersebar secara merata di atas kaca dan dibiarkan kering 

dengan cepat di udara sehingga sel-sel nampak jelas, dapat dibedakan dan 

sitoplasmanya tersebar.  

Banyak objek setelah mengalami fiksasi dan kemudian direkatkan 

dengan entellan atau balsam menjadi amat transparan sehingga strukturnya 

tidak jelas pada waktu dilihat dengan mikroskop. Untuk mengatasi kesukaran 
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ini, pada umumnya sediaan diwarnai dengan zat warna yang dapat 

memperjelas strukturnya. Dalam mikroteknik dipergunakan bermacam-

macam zat warna, untuk membedakan secara kontras bagian-bagian dari 

jaringan. Pada irisan jaringan hewan pewarnaan harus dapat membedakan 

mana yang tulang, tulang rawan, otot, syaraf, jaringan ikat, dan inti dalam sel. 

Dalam pewarnaan suatu sediaan, sering dipergunakan lebih dari 1 macam zat 

warna, kadang-kadang 3 sampai 4 macam zat warna. Dalam anatomi 

tumbuhan penting untuk membedakan jaringan-jaringan berkayu dan yang 

tidak berkayu. Dalam Histologi hewan pewarnaan penting untuk dapat 

membedakan dengan jelas inti dan sitoplasma yang mengelilingi (Moebadi 

dkk., 2011). 

Pewarnaan bertujuan agar dapat mempertajam atau memperjelas 

berbagai elemen jaringan, terutama sel-selnya, sehingga dapat dibedakan dan 

ditelaah dengan mikroskop. Pada pewarnaan non vital, pewarnaan dilakukan 

setelah jaringan dimatikan melalui fiksasi. Sedangkan pada pewarnaan vital, 

maka proses pewarnaan dilakukan selagi jaringan masih dalam keadaan 

hidup. Sel-sel yang masih hidup itu diharapkan mampu menyerap warna 

maupun mengikat atau memfagosit partikel-partikel zat warna. 

Pewarna yang biasanya dipakai dikatakan bersifat asam atau basa, 

tetapi sebenarnya mereka merupakan garam-garam netral karena mempunyai 

radikal asam maupun radikal basa. Jika daya memulas suatu warna terletak 

pada radikal basa dari garam netral itu, maka pewarna itu dikatakan sebagai 

suatu pewarna basa dan bangunan atau bagian yang dipulas olehnya 

dikatakan basofil. Biasanya substansi basofil yang mengambil zat warna basa 
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itu sendiri bersifat asam, misalnya asam nukleat pada inti, dan komponen 

asam dari sitoplasma seperti asam ribonukleat (RNA). Demikian pula bila 

sifat memulas terletak pada radikal asam dari garam netral, pewarna itu 

dikatakan sebagai pewarna asam dan bangunan atau bagian yang dipulas 

olehnya dikatakan sebagai asidofil, misalnya pada sitoplasma dan organel sel 

(Lesson dkk., 1996) . 

Proses pembuatan sediaan mikroskopis merupakan suatu pekerjaan 

yang memerlukan ketelitian, kemampuan yang tinggi, serta ditunjang 

kemampuan dan minat yang di dasari oleh faktor seni yang dimiliki oleh 

masing-masing individu. Dalam membuat sediaan Histologi, secara umum 

melalui beberapa tahapan antara lain, persiapan jaringan, pemrosesan 

jaringan, pemotongan jaringan, dan pewarnaan jaringan. Karena besarnya 

pengaruh dari masing-masing tahapan maka diperlukan ketelitian dan 

kecermatan dalam melakukan tiap tahapan sehingga bisa didapatkan sediaan 

yang sesuai dengan apa yang diharapkan (Wahyuni, 1998)  

Pemeriksaan pulasan darah yang difiksasi dan diwarnai adalah cara 

yang cepat dan murah yang besar gunanya untuk kepentingan klinik dalam 

penilaian morfologi unsur-unsur darah yang berbentuk dan jumlah relatifnya. 

Pulasan darah dibuat dengan menebarkan setetes darah pada gelas objek 

untuk membuat sebuah lapisan yang sangat tipis, kemudian sel-selnya dapat 

diperiksa. Setelah dibiarkan kering di udara, sajian dapat difiksasi dan 

diwarnai dengan sejumlah metode yang berbeda (Geneser, 1994). Preparat 

apus dapat diwarnai dengan berbagai macam metode termasuk larutan-larutan 

yang sederhana antara lain: pewarnaan Giemsa, pewarnaan acid fast, 



4 

 

pewarnaan garam, pewarnaan wright, dan lain-lain. Pada umumnya biasa 

digunakan pewarna giemsa yang mengandung eosin, metilen azur dan 

turunannya. Sedangkan penggunaan pewarna lain masih jarang digunakan  

sehingga diperlukan pengembangan berbagai metode pewarnaan yang dapat 

digunakan untuk mewarnai sel darah. Pewarna wright merupakan salah satu 

pewarnaan Romanowsky yang terdiri atas campuran eosin Y, Azure B, 

Metilen Blue dan Metil Alkohol dalam konsentrasi tinggi. Perbedaan 

komposisi dan fiksasi dapat mempengaruhi kualitas suatu preparat apus 

jaringan darah apalagi pada tiga kelas hewan vertebrata yakni Pisces, 

Amphibi, Aves memiliki bentuk dan ukuran sel darah yang berbeda-beda.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul 

skripsi “Perbandingan Kualitas Preparat Apus Jaringan Darah Tiga 

Kelas Hewan Vertebrata Yang Dibuat Melalui Teknik Pewarnaan 

Giemsa dan Wright” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran kualitas preparat apus jaringan darah tiga kelas 

hewan vertebrata yang dibuat melalui teknik pewarnaan giemsa dan 

wright? 

2. Bagaimanakah perbandingan kualitas preparat apus jaringan darah tiga 

kelas hewan vertebrata yang dibuat melalui teknik pewarnaan giemsa dan 

wright? 



5 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan gambaran kualitas preparat apus jaringan darah tiga kelas 

hewan vertebrata yang dibuat melalui teknik pewarnaan giemsa dan wright 

2. Mendeskripsikan perbandingan kualitas preparat apus jaringan darah tiga 

kelas hewan vertebrata yang dibuat melalui teknik pewarnaan giemsa dan 

wright. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara keilmuan 

Menerapkan ilmu Histologi dan Mikroteknik yang telah diperoleh 

sehingga dapat mengembangkan ilmu Biologi secara lebih luas lagi. Salah 

satunya adalah dapat membuat produk preparat apus jaringan darah tiga 

kelas vertebrata melalui teknik pewarnaan yang dapat menunjukkan 

bagian-bagian darah dengan jelas. 

 

2. Secara praktis 

Meningkatkan pengembangan kegiatan penelitian mikroteknik di 

laboratorium. Memberikan gambaran mengenai teknik pewarnaan yang 

dapat digunakan dalam pembuatan preparat apus jaringan darah. Selain itu 

hasil dari kegiatan ini dapat dijadikan sebagi media pembelajaran sekolah 

menengah khususnya di bidang Histologi. 
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1.5 Batasan Penelitian 

1. Hewan yang dijadikan sampel penelitian berasal dari tiga kelas hewan 

Vertebrata yakni Pisces, Amphibi, dan, Aves  

2. Bagian darah hewan yang diambil sampel adalah darah yang ada pada 

organ jantung. 

3. Pewarnaan yang digunakan adalah zat warna Giemsa dan Wright 

4. Lama perendaman apusan jaringan darah dengan menggunakan zat warna 

giemsa adalah  30 menit  

5. Lama perendaman apusan jaringan darah dengan menggunkanan zat warna 

wright adalah 20 menit 

 

1.6 Definisi Istilah 

1. Perbedaan Kualitas adalah perihal yang berbeda atau selisih dari suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses 

dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Goestch dan 

David, 1994) 

2. Preparat Apus adalah suatu teknik pembuatan preparat yang bertujuan 

untuk mempelajari bentuk dan struktur komponen seluler suatu jaringan 

atau organ yang berupa cairan (Wahyuni, 2012) 

3. Tiga Kelas Vertebrata adalah sekelompok hewan yang tubuhnya memiliki 

ruas-ruas tulang belakang dan tubuh sudah lebih jelas pembagiannya. 

Vertebrata terdiri atas 5 kelas yakni Pisces, Amphibi, Reptil, Aves, dan 

Mamalia. Dalam penelitian ini tiga kelas vertebrata yang diambil sebagai 

sampel adalah kelas Pisces, Amphibi, dan Aves (Huda, 2002) 



7 

 

4. Zat warna Giemsa adalah suatu zat pewarna yang mengandung eosin, biru 

metilen dan turunannya (Geneser, 1994) 

5. Zat warna Wright adalah suatu pulasan yang mengandung eosin Y, Azur 

B, Methilen blue dan metil alkohol dalam konsentrasi tinggi 

(Gandasoebrata, 2007) 


