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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Udang windu merupakan komoditas perikanan yang memiliki nilai 

ekonomis yang cukup tinggi karena udang windu sangat digemari oleh konsumen 

lokal dan konsumen luar negeri. Hal ini disebabkan oleh rasa udang windu yang 

enak dan gurih serta kandungan gizinya sangat tinggi. Menurut Amri (2003), 

daging udang windu diperkirakan mengandung 90% protein. Menurut Hirota 

dalam Amri (2003), protein dalam udang mengandung asam amino esensial cukup 

lengkap, sehingga usaha budidaya udang windu masih terbuka luas selain itu 

udang salah satu produk perikanan yang menjadi penyumbang devisa negara.  

 Dalam usaha budidaya udang windu, lingkungan sangat mempengaruhi 

keberhasilan budidaya. Banyaknya pemukiman dan industri yang berdiri tidak 

jauh dari daerah budidaya, akan menyebabkan pencemaran limbah di daerah 

budidaya. Pada tahun 2006 terjadi kebocoran pipa pengeboran minyak PT. 

Lapindo Brantas di Kabupaten Sidoarjo yang mengeluarkan lumpur dan bahan – 

bahan tambang yang lain, salah satunya logam berat. Menurut Santosa (2006), 

lumpur Lapindo mengandung logam berat total Cd 10,45 ppm, Cr 105,44 ppm, As 

0,99 ppm, dan Hg 1,96 ppm. 

Apabila logam berat masuk kedalam tubuh udang maka logam berat 

tersebut tidak mampu diurai dan akan terakumulasi didalam tubuh udang. 

Timbunan logam berat juga akan mengganggu kesehatan udang yang akan 

mempengaruhi keberhasilan budidaya. 
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Untuk mengetahui kerusakan jaringan yang disebabkan oleh logam berat 

dapat melalui cara identifikasi paparan jaringan pada daging karena logam berat 

perakumulasi pada daging. Pencemaran logam berat juga dapat dilihat dari insang 

karena insang kontak langsung dengan perairan dan insang juga menyaring air 

dalam difusi oksigen dan plankton.  

Histologi adalah bidang biologi yang mempelajari tentang struktur 

jaringan secara detail menggunakan mikroskop pada sediaan jaringan yang 

dipotong tipis. Histologi dapat juga disebut sebagai ilmu anatomi mikroskopis. 

(Anonim, 2010). 

Aplikasi histopatologi merupakan suatu cara membuat preparat dengan 

menipiskan sel jaringan dari organ-organ tubuh baik ikan maupun udang . Untuk 

itu jaringan halus dapat ditanam pada parafin dengan pembekuan, selanjutnya 

jaringan dipotong, pewarnaan jaringan dan sediaan preparat serta pengamatan 

preparat.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Seiring dengan adanya bencana luapan lumpur di Kecamatan Porong pada 

tahun 2006 tentunya memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kualitas 

lingkungannya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada 

kerusakan jaringan insang udang windu di tambak sekitar semburan lumpur 

Lapindo. 
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1.3 Tujuan  

Dalam penelitian ini tujuanya adalah untuk mengetahui kerusakan jaringan 

insang udang windu di tambak sekitar semburan lumpur Lapindo. 

 

1.4 Luaran 

Luaran yang diharapkan adalah mengetahui dan memberi gambaran 

kondisi kesehatan udang di tambak sekitar luapan lumpur Lapindo, serta sebagai 

informasi bagi masyarakat. 

  


