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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sifat Biologi Ikan Nila  

2.1.1 Klasifikasi dan Morfologi Ikan Nila 

Klasifikasi ikan nila berdasarkan Suyanto (2003) adalah sebagai berikut :  

Filum  : Chordata  

Sub-filum : Vertebrata  

Kelas  : Osteichthyes  

Sub-kelas : Acanthoptherigii  

Ordo  : Percomorphi  

Sub-ordo : Percoidea  

Family  : Cichlidae  

Genus  : Oreochromis  

Spesies : Oreochromis niloticus.  

Ikan nila (Oreochromis niloticus) pada awalnya dimasukkan ke dalam jenis 

Tilapia nilotica atau ikan dari golongan tilapia yang mengerami telur dan larva di 

dalam mulutnya. Pada tahun 1982 nama ilmiah ikan nila menjadi Oreochromis 

niloticus. Perubahan nama tersebut telah disepakati dan dipergunakan oleh ilmuan 

meskipun dikalangan awam tetap disebut Tilapia niloticus (Khairuman dan Amri, 

2008).  
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Gambar 1. Ikan Nila O. niloticus (dok pribadi, 2019) 

Ikan nila memiliki bentuk tubuh pipih memanjang ke samping, makin ke 

perut makin terang. Mempunyai garis vertikal 9-11 buah berwarna hijau kebiruan. 

Pada sirip ekor terdapat 6-12 garis melintang yang ujungnya berwarna kemerah-

merahan, sedangkan punggungnya terdapat garis-garis miring. Mata tampak 

menonjol agak besar dengan bagian tepi berwarna hijau kebiru-biruan. Letak mulut 

ikan nila terminal, posisi sirip perut terhadap sirip dada thorochis, garis susuk (linea 

lateralis) terputus menjadi dua bagian. Jumlah sisik pada garis rusuk 34 buah dan 

tipe sisik stenoid (ctenoid). Bentuk sirip ekor berpinggiran tegak (Kordi, 1997). 

2.1.2 Habitat dan Kebiasaan Hidup Ikan Nila  

Ikan nila mempunyai habitat di perairan tawar, seperti sungai, danau, waduk 

dan rawa. Tetapi karena toleransinya yang tinggi terhadap salinitas, maka ikan 

dapat hidup dan berkembang biak di perairan payau dan laut. Salinitas yang disukai 

antara 0 - 35 ppt. Ikan nila yang masih kecil lebih tahan terhadap perubahan 

lingkungan dibanding dengan ikan yang sudah besar (Suyanto, 2003).  

Menurut Panggabean (2009), kualitas air yang sesuai dengan habitat ikan 

nila adalah pH optimal antara 7 - 8, suhu optimal antara 25 - 30oC, dan salinitas   0 

- 35 ppt, amoniak antara 0 - 2,4 ppm, dan DO berkisar antara 3 - 5 ppm. 
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2.1.3 Jenis pakan dan Kebiasaan Makan Ikan Nila 

Ikan Nila Gift (O. niloticus), termasuk kedalam golongan ikan pemakan 

segala atau (omnivora), sehingga ikan ini dapat mengkonsumsi makanan berupa 

hewan atau tumbuhan (Khairuman dan Amri, 2003). Lebih lanjut dinyatakan bahwa 

ikan Nila Gift (O. niloticus), yang masih berukuran benih menyukai makanan alami 

berupa zooplankton misalnya Rotifera sp, Moina sp, dan Daphnia sp, juga 

fitoplankton. Selain itu, ikan Nila Gift (O. niloticus) juga suka memangsa alga atau 

lumut yang menempel pada substrat di habitat hidupnya, siput, jentik-jentik 

serangga, kelekap, hydrilla, sisa-sisa dapur dan buah-buahan, serta daun-daun lunak 

yang jatuh ke dalam air. Jika telah mencapai ukuran dewasa, ikan Nila Gift (O. 

niloticus), bisa diberi makanan tambahan berupa pellet. 

Ikan Nila Gift (O. niloticus), lebih suka berkawanan di tengah atau di dasar 

kolam jika dalam kondisi kenyang. Berdasarkan beberapa penelitian yang ada, 

bahwa kebiasaan makan ikan Nila Gift (O. niloticus), berhubungan dengan suhu 

perairan dan intensitas cahaya matahari. Pada siang hari dimana intensitas cahaya 

matahari cukup tinggi dan suhu air meningkat, ikan Nila Gift O. niloticus), lebih 

agresif terhadap makanan. Sebaliknya, dalam keadaan mendung atau hujan bahkan 

pada malam hari, ikan Nila Gift (O. niloticus), menjadi kurang agresif terhadap 

makanan (Andrianto, 2005). 
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2.2 Sifat Biologi Aeromonas sp 

2.2.1 Klasifikasi dan Morfologi Aeromonas sp 

Klasifikasi dari Aeromonas hydrophila  menurut Kreg dan Holt (1984)  

adalah sebagai berikut :   

Filum  : Protophyta  

Kelas  : Schizomycetes  

Ordo  : Pseudomonadales  

Famili  : Vibrionaceae  

Genus  : Aeromonas  

Species : Aeromonas hydrophila  

 

Gambar 2. Bakteri Aeromonas Hydrophila (Google Image, 2019) 

Aeromonas hydrophila  termasuk bakteri  gram negatif,  berbentuk batang 

pendek dengan  ukuran  1,0-1,5  x  0,7-0,8  µm,  bergerak  dengan  menggunakan  

sebuah “polar  flagel” (cambuk  yang  terletak  di  ujung  batang),  bersifat  oksidatif  

14 fermentatif,  dan  dapat  tumbuh  optimum  pada suhu  20-30°C  (Kabata,1985).   

2.2.2 Pertumbuhan dan Perkembangbiakan Aeromonas hydrophila 

Bakteri Aeromonas hydrophila bersifat fakultatif anaerob yaitu bakteri yang 

dapat hidup dengan atau tanpa adanya oksigen (Kabata, 1985). Bakteri ini dapat 

tumbuh pada kisaran suhu 15-300C, pH 5,5–9. Pembiakannya secara aseksual 
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dengan memanjangkan sel diikuti pembelahan satu sel menjadi dua sel selama lebih 

kurang 10 menit (Volk dan Wheeler, 1993). 

Bakteri Aeromonas hydrophila tidak dapat hidup lama tanpa inangnya, suhu 

optimal bagi pertumbuhannya 22–28oC, pada suhu 35oC pertumbuhannya 

terhambat. Genus Aeromonas mempunyai habitat di lingkungan perairan tawar, 

keberadaan Aeromonas erat hubungannya dengan jumlah kandungan bahan organik 

di perairan atau sedimen dasar. Bakteri ini diakui sebagai patogen bagi hewan 

berdarah dingin (Holmes dan Sartory, 1996).  

Aeromonas hydrophila sering muncul pada musim kemarau, karena pada 

musim ini kandungan bahan organik perairan tinggi. Kandungan O2 yang rendah, 

suhu tinggi, dan akumulasi bahan organik atau sisa metabolisme ikan serta pola 

padat penebaran dengan kepadatan tinggi akan berkorelasi positif terhadap 

perkembangbiakannya (Chauret, 2001). 

2.2.3 Infeksi Bakteri  Aeromonas hydrophila 

Aeromonas hydrophila sebelum melakukan infeksi, terlebih Umumnya 

dahulu melakukan penempelan menggunakan flagel ke dalam host cell. Faktor 

virulen dalam mikroba beradaptasi dalam sel host atau inang dan memantapkan 

keberadaannya (Talaro and Arthur, 1999). Aeromonas menyebabkan infeksi pada 

seluruh tubuh ikan disertai dengan pendarahan pada organ dalam. Bakteri ini dapat 

menyebar secara cepat, pada padat penebaran tinggi dan dapat mengakibatkan 

kematian benih sampai 90 % (Shome, 1999).  

Infeksi bakteri dapat terjadi melalui permukaan tubuh yang luka, saluran 

pencernaan makanan atau masuk melalui insang, kemudian masuk ke pembuluh 



10 
 

 
 

darah dan akan menyebar pada organ dalam lainnya. Infeksi bakteri gram negatif 

ini bersifat laten (berkepanjangan), jadi tidak memperlihatkan gejala penyakit 

meskipun telah dijumpai pada tubuh ikan. Organ yang dapat diserang antara lain 

insang, ginjal, pankreas, limfa bahkan otot tulang. Gejala penyakit ini bervariasi 

mengingat kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain keganasan dari 

bakteri, resistensi ikan terhadap infeksi, hadir atau tidaknya septicemia dan 

bacteremia serta faktor yang diasosiasikan dengan stress pada ikan (Kabata, 1985). 

Penambahan dan pertumbuhan jumlah sel mikroba pada umumnya dapat 

digambarkan dalam bentuk kurva pertumbuhan. Kurva pertumbuhan merupakan 

penjabaran dan penambahan jumlah sel dalam waktu tertentu. 

 

Gambar 3. Kurva pertumbuhan bakteri (Suriawira, 1989) 

Kurva di atas sebagai kurva pertumbuhan bakteri. Ada empat fase pada 

pertumbuhan bakteri, sebagaimana tampak pada kurva, yaitu (Suriawira,1989): 

1. Fase Lage 

Fase ini merupakan perubahan bentuk dan pertumbuhan jumlah 

individu tidak secara nyata terlihat. Fase ini dapat dinamakan sebagai fase 

adaptasi (penyesuaian) atau fase pengaturan jasad untuk suatu aktivitas di 

dalam lingkungan yang mungkin baru. 
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2. Fase  Eksponensial 

Fase ini jasad mulai mengadakan perubahan bentuk dan 

meningkatkan jumlah sel sehingga kurva meningkat dengan tajam. 

3. Fase Stasioner 

Fase yang menunjukan puncak aktivitas pertumbuhan pada titik 

yang tidak dapat dilampaui lagi, sehingga pada fase ini gambaran grafik 

akan mendatar. 

4. Fase Kematian 

Fase ini jumlah individu secara tajam akan menurun sehingga grafik 

tampaknya akan kembali ke titik awal. 

 

2.3 Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus) 

2.3.1 Klasifikasi dan Morfologi Buah Naga Merah Hylocereus polyrhizus 

Klasifikasi buah naga merah menurut Kristanto (2008), sebagai berikut: 

Divisi   : Spermatophyta  

Subdivisi  : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledonae  

Ordo   : Cactales  

Famili   : Cactaseae  

Subfamili  : Hylocereanea  

Genus   : Hylocereus  

Spesies : Hylocereus polyrhizus  
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Gambar 4. Buah Naga Merah Hylocereus polyrhizus (Google image, 2019) 

Buah naga merupakan buah yang tergolong dalam buah batu yang 

berdaging dan berair. Bentuk buah naga yaitu bulat sedikit memanjang ataupun 

bulat sedikit lonjong. Kulit buah naga terdapat berbagai warna, yaitu berwarna 

merah menyala, merah gelap, dan kuning, tergantung dari jenis buah naga itu 

sendiri. Kulit buah memiliki ketebalan yaitu sekitar 3-4 mm. Seluruh kulitnya 

terdapat jumbai-jumbai yang menyerupai sisik ular naga sehingga dikatakan buah 

naga. Berat buah naga memiliki berbagai variasi, berkisar antara 80-500 g, 

tergantung dari jenis buah naga itu sendiri. Daging buah naga memiliki serat yang 

sangat halus atau lembut dan didalam daging buah naga itu sendiri terdapat biji-biji 

hitam yang banyak dan memiliki ukuran sangat kecil (Cahyono, 2009). 

2.3.2 Habitat dan penyebaran Buah (Hylocereus polyrhizus) 

Tanaman buah naga berasal dari Amerika Utara dan Amerika Tengah. Pada 

awalnya tanaman ini ditujukan sebagai tanaman hias, karena bentuk batangnya 

segitiga dan berduri pendek serta memiliki bunga yang indah mirip dengan bunga 

Wijayakusuma berbentuk corong dan mulai mekar disenja dan akan mekar 

sempurna pada malam hari. Karena itulah tanaman ini juga dijuluki night blooming 

cereus. Nama buah naga atau dragon fruit disebabkan karena buah ini memiliki 

warna merah menyala dan memiliki kulit dengan sirip hijau yang mirip dengan 
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sosok naga dalam imajinasi di negara Cina. Masyarakat Cina kuno menganggap 

buah naga membawa berkah, sehingga sering diletakkan di antara dua ekor patung 

naga berwarna hijau di atas meja altar persembahan kepada dewa. Warna merah 

buah menjadi mencolok di antara warna naga yang hijau sehingga memunculkan 

estetika (Kristanto 2010).  

Tanaman buah naga dapat tumbuh dengan baik dan berbuah lebat serta 

rasanya manis memerlukan penyinaran matahari langsung sepanjang hari (minimal 

8 jam sehari). Berkurangnya intensitas penyinaran matahari yang diterima akibat 

ternaungi gedung atau tanaman lain maka pertumbuhan tanaman dan produksinya 

tidak maksimal (Cahyono, 2009). 

2.3.3 Manfaat dan Kegunaan Kulit Buah (Hylocereus polyrhizus) 

Menururt Saati (2009), buah naga memiliki kulit yang berjumlah 30-35 % 

dari berat daging buahnya dan kulit buah naga sering dibuang, sehingga hanya 

menjadi sampah saja. Hasil beberapa penelitian menyatakan kulit buah naga merah 

(Hylocereus polyrhizus) memiliki kandungan antosianin yang dapat membuat kadar 

kolestrol menjadi rendah (Kanner et al., 2001).  

Kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) memiliki kandungan nutrisi 

seperti karbohidrat, lemak, protein dan serat pangan. Kandungan serat pangan yang 

terdapat dalam kulit buah naga merah sekitar 46,7 % (Susanto dan Saneto, 1994). 

Kandungan serat kulit buah naga merah lebih tinggi dibandingkan dengan buah 

pear, buah orange dan buah persik (Susanto dan Saneto, 1994). Menurut Santoso 

(2011) serat pangan memiliki manfaat bagi kesehatan yaitu mengontrol berat badan 

atau kegemukan, menanggulangi penyakit diabetes, mencegah gangguan 
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gastrointestinal, kanker kolon (usus besar) serta mengurangi tingkat kolestrol darah. 

Menurut Dewi (1999) menyatakan bahwa ekstrak kulit buah naga merah 

mengandung antosianin 26,4587 ppm. Antosianin merupakan zat warna yang 

berperan memberikan warna merah berpotensi menjadi pewarna alami untuk 

pangan dan dapat dijadikan alternatif pengganti pewarna sintesis yang lebih aman 

bagi kesehatan (Citramukti, 2008). 

Ekstrak kulit buah naga merah yang diteliti oleh Wu et al. (2006) 

mempunyai aktivitas antioksidan yang lebih baik dibandingkan dengan ekstrak 

buahnya karena kandungan fenoliknya lebih tinggi. Berikut adalah hasil kualitatif 

fitokimia ekstrak kulit buah naga merah dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Uji Kualitatif Fitokimia Ekstrak Etanol Kulit Buah Naga Merah. 

Senyawa Fitokimia Hasil 

Fenol hidrokuinon ++ 

Flavonoid ++ 

Steroid ++ 

Saponin ++ 

Triterpenoid ++ 

Tanin + 

Alkaloid - 

Keterangan: +/-  menyatakan keberadaan kandungan senyawa dalam ekstrak 

(Sumber: Manihuruk,. F.M, 2016) 

Selain uji kualitatif fitokimia, penentuan total kandungan fenolik dan uji 

aktivitas antioksidan juga dilakukan pada ektrak kulit buah naga nerah. Hasil 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Hasil Uji Total Fenolik, Aktivitas Penghambatan terhadap Radikal Bebas 

DPPH, dan Kapasitas Antioksidan Ekstrak Kulit Buah Naga Merah 

Uji Nilai 

Total Fenolik (mg EAG 100 g-1) 31,12 ± 1,56 

Aktivitas Penghambatan Terhadap DPPH (%) 72,94 ± 0,77 

Kapasitas Antioksidan (mg EVC 100 g-1) 321,78 ± 6,29 

         (Sumber : Manihuruk,. F.M, 2016) 

 

2.4 Sistem Pertahanan pada Tubuh Ikan Nila  

Menurut Alifuddin (2002), respon dan faktor humoral antara lain antibodi, 

transferin, interferon, protein C-reaktif, respon dan faktor seluler seperti sel 

makrofag, sel killer (neutrofil reaksi penolakan allograt dan hipersensitivitas. Selain 

itu, barir mekanik dan kimiawi permukaan seperti kulit, sisik dan mukus pada 

permukaan tubuh dan ginjal juga merupakan alat pertahanan tubuh ikan yang 

bersifat non spesifik. Respon humoral merupakan respon yang bersifat spesifik 

dilakukan oleh sesuatu substansi yang dikenal sebagai antibodi atau imunoglobulin, 

sedangkan respon seluler ikan bersifat non-spesifik dilakukan oleh “cell mediated 

imunity”. Kominikator dan amplikator dalam fungsi dan mekanisme pertahanan 

humoral dan seliller ikan dilakukan pleh limfokin, interleukin, interferon, dan 

sitokin. 
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2.5 Imunostimulan 

2.5.1 Metode Pemberian Imunostimulan 

Dosis imunostimulan yang digunakan sebesar 100-200 ppm, imunostimulan 

ini dapat diberikan secara terus menerus selama 1 minggu kepada larva ikan ketika 

masih dalam tahap pendederan; kemudian dihentikan pemberiannya, diberikan lagi 

pada minggu ke 3 selama satu minggu, karena itu, pada tahap awal, imunostimulan 

diberikan melalui perendaman, dan pada pemberian selanjurnya dapat deberikan 

bersama pakan. Pemilihan cara aplikasi imunostimulan didasarkan atas kepraktisan 

dan efisiensi dalam kegiatan budidaya (Alifudin, 2002) 

 Menurut Jasmanidar (2009), immunostimulan merupakan bahan yang bisa 

meningkatkan resistensi organisme terhadap infeksi patogen. Penggunaan 

immunostimulan dilakukan pada budidaya ikan karena kemoterapi yang diberikan 

pada ikan menyebabkan resistensi pada bakteri tertentu. Dugger dan jory (1999) 

dalam Jasmanidar (2009), menyatakan bahwa pemberian imunostimulan secara 

luas dengan maksud untuk mengaktifkan sistem imun non spesifik sel seperti 

makrofag pada vertebrata dan homocyte pada avertebrata. Pemberian 

imunostimulan dapat dilakukan dengan : 

• Penyuntikan : beta glucan dan stimulant imun lainya dapat memberikan 

respon nonspesifik yang kuat, tetapi bisa tidak praktis dan efektif dalam hal 

biaya dalam usaha budidaya. 

• Perendaman : memberikan respon imun non spesifik yang sedikit, tetapi 

lebih efektif dalam hal biaya daripada dengan penyuntikan. Namun dapat 
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menimbulkan stress karena meningkatnya penanganan dan kepadatan 

dalam perendaman. Makrofag dapat diaktifkan pada fase larva ikan. 

• Oral : memberikan respon imun non spesifik yang baik dan merupakan 

metode yang lebih efektif. 

Seperti halnya dengan vaksin, imunostimulan dapat diberikan melalui 

injeksi, bersama pakan (oral) dan perendaman. Pemilihan cara aplikasi 

imunomtimulan ini didasarkan pada kepraktisan dan efisiensi dalam 

kegiatan budidaya melalui peningkatan daya tahan tubuh ikan terhadap 

penyakit infeksi (Anderson, 1990 dalam Jasmanidar, 2009). 

2.5.2 Mekanisme kerja Imunostimulan 

Ikan yang diberikan imunostimulan biasanya menunjukan peningkatan 

aktivitas sel fagositik. Aktifitas sel fagositik dapat dideteksi dengan fagositosis, 

killing dan chemotaxis. Meningkatkan genetik yang terbunuh adalah sangat penting 

pada makrofag dari ikan yang diberi imunostimulan. Killing mechanism makrifage 

dapat dikatogorikan sebagai oxygen-dependent atau oxygen-independent. Oksigen-

dependent killing mechanism dimediasikan oleh reactive oxygen species (ROS) 

dapat dideteksi dengan chemiluminenenscence dan uji NBT (Kajita et al., 1990) 

dalam Jasmaidar, 2009). Limfosit juga diaktifkan oleh imunostimulan, aktifitas 

lisozim juga dipengaruhi oleh pemberian imunostimulan (Jorgensen et al., 1993 

dalam Jasmaidar, 2009). 

 Berbeda dengan vaksin, imunostimulan tidak direspon ikan dengan 

mensintesis antibodi, melainkan peningkatan aktifitas dan reaktivitas sel 

pertahanan seluler ataupun humoral. Secara in vitro peningkatan respon seluler 
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ditujukan oleh aktivutas fagositik yang diukur melalui uji nitro blur tetrazolium 

(NBT) (Anderson dan Siwicki (1993) dalam Alifuddin, 2002). Alifuddin (1989) 

dalam Alifuddin (2002) menambahkan peningkatan ini didasarkan atas 

kemampuan imunotimulan menginduksi berlangsungnya tranformasi limfoblastik 

yang ditunjukan dengan memakai isotop tritium (H3). Aktivitas fagositik ini 

merupakan manifestasi peningkatan respon seluler dan pada akhirnya akan 

meningkatkan respon humoral. 

 

2.6 Pengertian Histologi Jaringan Ginjal 

Panigoro, Astuti, Bahnan, Prayudha, Salfira, dan Wakita., (2007), 

menyatakan bahwa histologi berasal dari kata histo dan logos. Histo berarti jaringan 

dan logos berarti ilmu sehingga histologi adalah ilmu yang mempelajari sel, organ, 

dan jaringan tubuh secara mikroskopik. Histology sangat diperlukan dalam 

mempelajari struktur jaringan normal suatu organ atau alat tubuh lain baik struktur 

anatomi maupun fisiologi. Hal ini sangat penting dalam mengenali suatu kondisi 

patologi yang merupakan akibat suatu penyakit pada perubahan-perubahan seluler. 

Ilmu yang mempelajari keainan patoloi (abnormal) suatu jaringan disebut 

histopatologi. 

 Menurut Martinez and marina (2007) dalam Setyowati et al., (2012), analisa 

histopatologi dapat digunakan sebagai biomarker untuk mengetahui kondisi 

kesehatan ikan melalui perubahan struktur yang terjadi pada organ-organ yang 

menjadi sasaran utama dari bahan pencemar seperti ginjal, hati, dan sebagainya. 

Selain itu, pengunaaan biomarker histopatologi dapat digunakan dalam 
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memonitoring lingkungang dengan mengamati organ-organ tersebut yang memiliki 

fungsi penting dalam metabolisme tubuh sehingga dapat digunakan sebagai 

diagnosis awal terjadinya gangguan kesehatan pada suatu organisme. 

2.6.1 Pengamatan Histopatologi Jaringan 

 Pengamatan aspek patologi pada ikan dapat dilakukan melalui pemeriksaan 

histopatologi. Histopatologi merupakan cabang biologi yang mempelajari kondisi 

dan fungsi jaringan dalam hubungannya dengan penyakit. Teknik pemeriksaan 

histopatologi berguns untuk mendeteksi adanya komponen-komponen patogen 

yang bersifat infektif melalui pengamatan mikroanatomi terhadap perubahan 

abnormal tingkat jaringan. Pemeriksaan histopatologi pada ikan dapat memberikan 

gambaran perubahan jaringan ikan yang terinfeksi penyakit. Diagnosa penyakit 

merupakan langkah awal yang perlu diterapkan dalam penentuan penyakit pada 

ikan (Asniatih et al., 2013).  

2.6.2 Pembuatan Preparat dalam Histopatologi 

Menurut Susanto (2008), ikan dibedah kemudian diambil sebaguan organ 

usus, otot, insang dan diawetkan dalam larutan fiksatif Bufer Netral Formalin 

(BNF) 10% selama 1-2 hari. Setelah itu organ ditrimming dan dimasukan ke dalam 

kaset plastik untuk dibuat blok lilin. Blok lilin yang terbentuk di potong dengan 

mengunakan mesin mikrotom dan diletakan di gelas objek. Setelah itu dilakukan 

pewarnaan HE (Haematoxillin Eosin). Pertama kali dimasukan ke dalam xylol I, 

xylol II, alkohol absolut, alkohol 95% dan alkohol 85% masing-masing selama dua 

menit. Setelah itu secara berurutan dicuci dengan air kran selama satu menit, 

direndam pada larutan pewarna Haematoxilin selama delapan menit, dicuci dengan 



20 
 

 
 

air kran selama 30 detik, dimasukan ke lithium carbonat selama 15-30 detik, 

kemudian dicuci dengan air kran selama 2 menit dan dimasukan ke eosin selama 2-

3 menit. Setelah itu secara berlawanan seperti perlakuaan awal di celupkan ke 

dalam alkohol 85%, alkohol 95%, alkohol absolut, xylol I, dan xylol II masing-

masing 2 menit. Preparat di keringkan dan ditutup dengan cover glass yang diberi 

perekat. 

Menurut Harteman (2013), pembuatan preparasi hati, ginjal, insang, otot, 

dan kulit ikan yang sudah difiksasi, dihidrasi selama 12 jam dalam xylene, alkohol 

absolute, alkohol 95%, 90%, 80%, dan 70%. Sampel yang sudah selesai dihidrasi, 

direndam dalam parafin panas (600C) selama 40 menit, selanjutnya 

dideparafinisasi. Sampel organ tubuh ikan yang sudah berbentuk blok parafin 

dimikrotom dengan ketebalan setebal 5 µm. Potongan contoh organ tubuh ikan 

diletakan di atas permukaan air panas (400C) selanjutnya ditempel pada permukaan 

(objek glass). Sampel yang menempel pada slides dihidrasi menggunakan xylene, 

alkohol absolute, alkohol 95%, 90%, 80%, 70% dan dibersihkan dengan air. pada 

setiap tahapan hidrasi dilakukan selama 3 detik. Selanjutnya jaringan yang 

menempel pada slides direndam dalam larutan hematoxylin selama 2 jam. Setelah 

itu, dicuci dengan akuades dan dihidrasi dengan cara dicelupkan 3 kali dalm alkohol 

95%, alkohol absolute dan xylenen. Selanjutnya sampel yang menempel pada slides 

titeteskan entelan 1-2 kali dan ditutup dengan cover glass. Setelah entelan kering, 

preparasi diamati dengan mikroskop cahaya, dipoto, dan dianalisa. 
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2.7 Ginjal Ikan 

Menurut Erlangga (2011), bahan pencemar yang pertama sekali masuk ke 

dalam tubuh ikan melalui oragan pernafasan yaitu insang menyaring bahan 

pencemar masuk ke dalam tubuh, selanjutnya didistribusikan ke seluruh tubuh 

melalui aliran darah dan akhirnya terakulasi di ginjal ikan. Peningkatan kandungan 

logam Pb dan Cd di ginjal terjadi karena intensitas masuknya logam ke dalam tubuh 

ikan yang terus menerus, sehingga ginjal mempunyai keterbatasan dalam 

menganulir bahan pencemar yang terus masuk ke dalam tubuh. 

 Jun et al., (2010) dalam Aniatih, Idris dan Sabilu (2013), mengemukakan 

bahwa perubahan patologi pada ginjal ikan korean cyprinid loach (Misgurus 

anguillicaudatus) yang terinfeksi A. Hydrophila yaitu degenerasi pada tubulus 

distal dan pada glomerulus serta jaringan hematopoetik mengalami nekrotik. 

Beberapa kerusakan ginjal yang sering ditemukan pada ikan terserang bakteri A. 

Hydrophila yakni: 

a. Nekrosis 

Menurut Ersa (2008), nekrosis adalah kematian sel-sel atau jaringan. 

Karakteristik dari jaringan nekrotik, yaitu memiliki warna yang lebih pucat dari 

warna normal, hilangnya daya rentang (jaringan menjadi rapuh dan mudah 

terkoyak), atau memiiki konsistensi yang buruk atau pucat. 

b. Edema 

Menurut Ersa (2008), edema adala suatu akumulasi cairan yang abnormal 

di dalam rongga-rongga tubuh dari jaringan dan organ yang dapat mengakibatkan 

kebengkakan. Edema ditandai oleh adanya cairan kuning didalam rongga abdoninal 
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atau material encer atau berair. Kondisi-kondisi ini dapat dihubungkan dengan 

bahan-bahan toksik kimia, virus, bakteri dan penyakit paratitik. Kerusakan mekanis 

atau penyakit dapat mempengaruhi ikan terhadap infeksi lebih lanjut karena ikan 

yang otot nya mengalami kerusakan edema akan menyediakan suatu medium yang 

baik untuk pertumbuhan bakteri. 

c. Kongesti 

Lukistyowati dan Kurniasih (2011), kongesti adalah kenaikan jumlah darah 

di dalam pembuluh darah, yang secara mikroskopik terlihat bahwa kapiler darah 

tampak melebar terisi eritrosit. 

 Menurut Royan (2014), Kongesti terjadi akibat reaksi keradangan dan 

kerusakan bagian organ. Kongesti merupakan proses pasif yang disebabkan oleh 

menurunnya aliran darah venous. Kongesti akan menunjukkan perubahan warna 

merah, bergantung derajat oksigenasi darah. Kongesti juga merupakan gejala 

patologis pertama dari kerusakan jaringan dan terjadi peningkatan jumlah darah di 

dalam pembuluh darah sehingga akan tampak kapiler darah melebar dan 

sinusoidsinusoid di hati terisi banyak eritrosi 

 


