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ABSTRACT 

If an impure water territory, usually hit by its(the impact is permanent organism in water territory 
base. Lead  be one of heavy metal type which can cause contamination of water territory. a water 
territory accumulated by Pb will affect at water territory organism. One of demersal fish type which 
can be hit contamination impact of Pb in water territory is flower ray fish ( Dasyatis kuhlii). To see 
level of damage at the flower ray fish kidney hence done this research using four each basins is filled 
3 flower ray fish tail and sea-water 10 litres. At basin A is given condensation Timbel Nitrat 
(PbNO3) with concentration of 0,2 ppm; basin B with concentration of 0,46 ppm, basin C 0,9 ppm 
and basin D 1,8 ppm. After death fish, the fish kidney is made preparat its(the histology and 
observed is damage of network generated by presentation of the heavy metal. At basin A with 
presentation of condensation Timbel Nitrat ( PbNO3) 0,2 ppm there is damage of kidney network in 
the form of hyperplasia, hyalined glomerulus, cloudy swelling and necrosis kidney network at 
presentation of condensation Timbel Nitrat (PbNO3) 0,46 ppm in the form of atrophy and 
haemorrhage. To presentation of condensation Timbel Nitrat (PbNO3) 0,9 ppm, kidney network 
experiences inflammation of glomerulus, haemorrhage, hypertrophy and connective tissue forming. 
And at concentration of 1,8 ppm, kidney network experiences necrosis. 
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PENDAHULUAN 
Secara umum diketahui logam 

berat merupakan elemen yang 
berbahaya di permukaan bumi. Proses 
alam seperti perubahan siklus alamiah 
mengakibatkan batu-batuan dan 
gunung berapi memberikan kontribusi 
yang sangat besar terhadap 
lingkungan. Disamping itu masuknya 
logam berat ke lingkungan berasal 
dari sumber-sumber lainnya yang 
meliputi: pertambangan minyak, 
emas, batu bara, pembangkit tenaga 
listrik, pestisida, keramik, peleburan 
logam, pabrik-pabrik pupuk dan 
kegiatan industri lainnya. Konta-
minasi ini akan terus meningkat 
sejalan dengan meningkatnya usaha 
eksploitasi berbagai sumber alam 
dimana logam berat terkandung di 
dalamnya (Suhendrayatna, 2001). 

Masuknya bahan pencemar 
khususnya logam berat, akan mampu 
menurunkan potensi sumberdaya 
hayati. Logam berat masuk ke dalam 
jaringan tubuh makhluk hidup melalui 
beberapa jalan, yaitu saluran 
pernafasan, pencernaan, dan penetrasi 
melalui kulit. Absorbsi logam melalui 
saluran pernapasan biasanya cukup 
besar, baik pada hewan air yang 
masuk melalui debu di udara ke 
saluran pernapasan. Absorbsi melalui 
saluran pencernaan hanya beberapa 
persen saja, tetapi jumlah logam yang 
masuk melalui saluran pencernaan 
biasanya cukup besar, walaupun 
persentase absorbsinya kecil. Sedang-
kan logam yang masuk melalui kulit 
jumlah dan absorbsinya relatif kecil 
(Darmono, 2001). 

Timbel (Pb) adalah salah satu 
jenis logam berat yang dapat 
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menyebabkan pencemaran perairan. 
Suatu perairan yang terakumulasi oleh 
Pb akan berdampak pada organisme 
perairan dimana Pb dapat masuk ke 
dalam tubuh organisme melalui rantai 
makanan, insang atau difusi melalui 
permukaan kulit, sehingga dapat 
berpengaruh dan membahayakan 
kesehatan manusia (Sorensen, 1994). 

Ikan pari kembang (Dasyatis 
kuhlii) merupakan salah satu 
komoditas perikanan yang ekonomis. 
Ikan ini merupakan spesies yang unik 
karena memiliki bentuk tubuh yang 
gepeng dengan mulut dan celah 
insang berada di bagian ventral yang 
tidak kelihatan karena sirip dadanya 
melebar dan menutupi insang tersebut 
(Alamsiah, 1974).  Dengan mulut 
berada di bagian ventral tubuhnya, 
maka pada saat memangsa ada 
kemungkinan sedimen dan lumpur 
akan tersedot masuk ke dalam 
tubuhnya sehingga memungkinkan 
untuk terkontaminasi oleh pence-
maran logam berat yang banyak 
mengalami  pengendapan ke bagian 
dasar perairan.  

Dengan meningkatnya pence-
maran logam berat timbel (Pb) di 
perairan akibat buangan industri 
ataupun kegiatan transportasi dan 
penangkapan ikan, maka perlu 
dilakukan pengkajian mengenai 
analisis dampak paparan logam berat 
timbel (Pb) yang banyak menumpuk 
di dasar perairan dan terakumulasi di 
dalam tubuh ikan pari (D. kuhlii) 
sebagai ikan demersal dan khususnya 
pengaruhnya pada organ ginjal. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
melihat pengaruh paparan logam berat 
timbel (Pb) pada berbagai konsentrasi 
terhadap perubahan jaringan ginjal 
dan gonad ikan pari kembang (D 
kuhlii) dengan metode histologi. 

Hasil dari penelitian ini 
diharapkan dapat berguna sebagai 
bahan informasi tentang efek logam 
berat timbel terhadap organisme 
perairan utamanya pada jenis ikan 
demersal, serta  sebagai sumber acuan 
dalam bidang perikanan khususnya 
dalam pengelolaan kualitas air  yang 
disebabkan oleh adanya logam berat 
timbel (Pb). 

  
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini akan dilaksanakan 
pada April - Juni 2006. Bertempat di 
Hatchery Mini Univ. Hasanuddin di  
Pulau Barrang Lompo dan pembuatan 
preparat histologi ikan pari kembang 
(Dasyatis kuhlii) dilakukan di 
Laboratorium Ekotoksikologi dan 
Fisiologi Hewan Air di Jurusan 
Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan 
dan Perikanan. Univ. Hasanuddin, 
Makassar. 
 
Prosedur Penelitian 
Persiapan  
1. Ikan pari yang ditangkap dari 

alam terlebih dahulu dimasukkan 
ke dalam bak penampungan untuk 
pengaklimatisasian Bak/akuarium 
kecil dipersiapkan sebagai wadah, 
sebanyak 4 buah 

2. Bak A diisi dengan air laut 
sebanyak 10 liter, dan larutan 
timbel nitrat (PbNO3) dengan 
konsentrasi 0,2 ppm yang 
merupakan konsentrasi kontrol 
yang diperoleh dari alam. Bak B 
diisi dengan air laut 10 liter dan 
larutan PbNO3 dengan konsentrasi 
0,46 ppm. Bak C diisi dengan air 
laut 10 liter dan larutan  PbNO3 
dengan konsentrasi 0,9 ppm. Bak 
D diisi dengan air laut 10 liter dan 
larutan PbNO3 dengan konsentrasi 
1,8 ppm. 
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Perlakuan 
1. 3 ekor ikan sampel dimasukkan ke 

dalam masing-masing bak per-
lakuan dan diberi aerasi. 

2. Pengamatan dilakukan pada 
masing-masing wadah tiap pagi, 
sore dan malam. Pergantian air 
dilakukan disetiap harinya sesuai 
prosedur persiapan nomor 2 

3. Setelah ikan mengalami kematian 
atau telah mencapai 12 hari 
perlakuan, dilanjutkan dengan 
pengambilan sampel organ ginjal. 
dengan menggunakan scalpel, 
gunting bedah dan pinset ke-
mudian dibuat preparatnya dengan 
metode histologi. 

4.  Dilakukan pengukuran kualitas air 
sebagai data penunjang di-
antaranya suhu, salinitas, pH, dan 
oksigen. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil yang diperoleh dalam 
penelitian ini menunjukkan adanya 
pengaruh konsentrasi logam timbel 
(Pb) terhadap organ ginjal ikan pari 
kembang (Dasyatis kuhlii), yang 
menyebabkan kerusakan-kerusakan 
sehingga menimbulkan kematian pada 
ikan tersebut. Keadaan normal pada 
kontrol dan kerusakan jaringan pada 
ikan dengan perlakuan pemaparan 
logam timbel (Pb) dapat dilihat pada 
Tabel 1. 

 
Tabel 1. Hasil pengamatan pada jaringan normal dan kerusakan yang terjadi pada 

Ginjal  ikan pari kembang (Dasyatis kuhlii) dengan perlakuan konsentrasi 
Pb yang berbeda.  

Bentuk  Konsentrasi Timbel 
No 

Kerusakan Jaringan Kontrol 0,2 
ppm 0,46 ppm 0,9 

ppm 
1,8 

ppm 
Ginjal 

1 Hypertrophy - - - ++ - 

2 Hyperplasia - ++ - - - 

3 Hialined Glomerulus - +++ - - - 

4 Peradangan Glomerulus - - - +++ - 

5 Atrophy  - - +++ - - 

6 Gumpalan Darah - - ++ ++ - 

7 Jaringan Ikat - - - + - 
8 Cloudy Swelling - ++ - - - 
9 Necrosis  - +++ - - ++++ 

Keterangan :  
                         ( - )      = tidak ada kerusakan 
                         ( + )     = kerusakan ringan 

               (++)     = kerusakan sedang 
               (+++)   = kerusakan parah 
               (++++) = kerusakan sangat parah 
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Lamanya ketahanan  organisme 

menerima paparan ogam berat timbel 
(Pb) hingga mengalami kematian 
tergantung dari besarnya konsentrasi 
logam berat tersebut. Dari hasil 
penelitian ini tampak bahwa semakin 

tinggi konsentrasi Pb yang dipapar-
kan, maka semakin cepat pula ikan 
pari kembang yang terkena paparan 
Pb tersebut mengalami kematian 
(Gambar 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Grafik hubungan peningkatan konsentrasi pemaparan Pb dengan  waktu 
kematian pada ikan pari kembang (Dasyatis kuhlii) 

 
Hasil pengamatan histologis 

ginjal ikan pari kembang sebagai 
kontrol berada dalam keadaan normal 
(Gambar 2). Hal ini dapat dilihat pada 
glomerulus yang bentuknya masih 
nampak nyata, tidak berbentuk bulat 
utuh tapi menyerupai angka enam. 
Bentuk yang normal juga terlihat pada 
bagian lain yaitu pada renal tubule 
yakni lapisan tipis dan pendek yang 
terdiri dari satu lapisan tipis sel 
epithelium dengan silia panjang. 
Selain itu nampak juga jaringan 
lymphoid, dimana pada jaringan ini  
disusun oleh jaringan reticular 
dengan banyak kapiler (Takashima 
dan Hibiya, 1995). 

Dalam penelitian ini, kerusakan-
kerusakan ginjal terjadi pada bagian 
glomerulus dan renal tubule. Menurut 
Siregar (1995) fungsi ginjal dimulai 
pada glomerulus yaitu pembentuk 
ultrafilter dari plasma. Ultrafilter akan 
memasuki kapsul Bowman dan 

menuju ke lumen pada tubulus. 
Penyaringan melalui berbagai segmen 
pada tubulus sehingga terjadi 
perubahan-perubahan volume dan 
komposisi cairan filtrasi sebagai 
akibat proses reabsorpsi dan sekresi di 
sepanjang tubulus. Selain itu menurut 
Takashima dan Hibiya (1995), 
glomerulus yang tersusun dari kapiler 
darah berfungsi sebagai penyaring 
selektif dari darah terutama dalam 
penyaringan darah normal. Setelah 
melalui penyaringan pada glomerulus 
kemudian direabsorpsi pada tubulus 
yang menghasilkan urine pada 
keadaan yang normal sebagai hasil 
sekresi (Siregar, 1995). Oleh karena 
itu dengan adanya pemberian 
konsentrasi logam berat timbel (Pb), 
kandungan darah tidak dalam keadaan 
normal, dan menyebabkan perkem-
bangan organ ginjal menjadi 
abnormal dengan berbagai kerusakan. 
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Gambar 2. Keadaan normal jaringan ginjal pari kembang (Dasyatis kuhlii)   

      pada bak kontrol. (1 = glomerulus, 2 = renal tubule, 3 = jaringan 
      lymphoid). 

 
Berdasarkan hasil pengamatan, 

keadaan ginjal ikan yang diberi 
konsentrasi logam timbel (Pb) 0,2 
ppm dengan perlakuan selama ±208 
jam memperlihatkan kondisi dengan 
banyak jenis kerusakan terutama pada 
glomerulus (Gambar 3). Kerusakan 
ini berupa hyperplasia karena adanya 
penyumbatan akibat pemberian 

paparan logam berat timbel (Pb) yang 
walaupun konsentrasinya rendah 
namun terkontaminasi cukup lama 
dalam tubuh ikan. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan Takashima dan 
Hibiya (1995), hyperplasia terjadi 
akibat adanya penambahan jumlah 
volume akibat adanya penyumbatan 
antar permukaan glomerulus.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Kerusakan jaringan ginjal ikan pari kembang (Dasyatis kuhlii)  
                  pada konsentrasi Pb 0,2 ppm. (1 = renale tubule, Cs = cloudy  

      swelling, Hg = Hyalined glomerulus, Hp = Hyperplasia,  
      N = necrosis) 

 
Selain itu terlihat pula adanya 

kapiler glomerulus yang ber-
hialinisasi (hyalined glomerulus). 
Keadaan ini adalah akibat dari pe-

nyumbatan pada permukaan glome-
rulus tersebut sehingga perkembangan 
produksi glomerulus menjadi 
abnormal. Hal ini sependapat dengan 
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pernyataan Robbins dan Kumar 
(1995), bahwa dalam proses 
hialinisasi, kapiler glomerulus dapat 
menyempit dan struktur halus 
glomerullipun dapat menghilang. 
Pada jaringan lymphoid yakni 
jaringan yang banyak disusun oleh 
jaringan retikular dengan banyak 
kapiler, terbentuk cloudy swelling, 
yang tampak mengalami kekeruhan/ 
pengembunan pada lapisan dasar 
permukaan jaringan. Pada konsentrasi 
0,2 ppm ini kisaran paparan logamnya 
memang tergolong rendah, namun 
dalam pemaparannya membutuhkan 
waktu yang lama sehingga ikan baru 
mati. Oleh karena itu akibat yang 
ditimbulkan dari paparan tersebut 
bersifat kronis sehingga beberapa 
bagian dari jaringan sudah mengalami 
kematian (necrosis) terutama pada 

glomerulus dan renal tubule yang 
merupakan komponen dasar dari 
ginjal yang berangsur-angsur hilang 
atau tidak nampak jelas lagi. 

Pada Gambar 4 dengan 
konsentrasi paparan logam berat 
timbel (Pb) 0,46 ppm dengan lama 
waktu pemaparan ±180 jam 
memperlihatkan adanya kerusakan 
jaringan pada renal tubule yang 
mengalami athropy dimana ukuran 
renal tubulenya semakin menciut.. 
Athropy merupakan suatu keadaaan 
yang tidak wajar dimana jumlah dan 
volume sel berada di bawah normal 
dan garis luar sel menjadi tidak dapat 
dibedakan bahkan sering kali nukleus 
menjadi kecil bahkan hilang sama 
sekali sehingga dapat mengakibatkan 
kematian sel (Takashima dan Hibiya, 
1995). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gambar 4. Kerusakan jaringan ginjal ikan pari kembang (Dasyatis kuhlii)  
                  pada konsentrasi Pb 0,46ppm. (1 = Glomerulus, A = Atrophy) 

 
Pada Gambar 5. dengan 

konsentrasi paparan logam berat 
timbel (Pb) 0,9 ppm dengan lama 
waktu pemaparan ±84 jam 
memperlihatkan adanya pembentukan 
jaringan ikat, dimana jaringan ini 
terbentuk sebagai reaksi terhadap 
peradangan (akibat masukan toksik 
dari dalam darah) juga sebagai 
pertahanan dan regenerasi dari 
jaringan (Dellman dan Brown, 1992). 
Kerusakan pada konsentrasi ini 

membentuk adanya peradangan 
glomerulus dan gumpalan darah yang 
terbentuk pada glomerulus 
dikarenakan adanya logam berat 
timbel (Pb) yang masuk secara 
berangsur-angsur di dalam darah yang 
tersaring pada glomerulus. Hal ini 
terkait dengan fungsi dasar 
glomerulus sebagai penyaring selektif 
dari darah terutama dalam filtrasi 
darah normal (Takashima dan Hibiya, 
1995). Pada renal tubule terjadi 

A 

1 
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pembengkakan organ jaringan atau 
yang biasa disebut hypertrophy yakni 
kerusakan jaringan yang ditandai 
dengan pertambahan ukuran organ 

akibat bertambahnya ukuran sel 
sehingga sel yang satu dengan yang 
lainnya saling melepas (Takashima 
dan Hibiya, 1995). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gambar 5.. Kerusakan jaringan ginjal ikan pari kembang (Dasyatis kuhlii)  
                  pada konsentrasi Pb 0,9ppm. (1 = Glomerulus, 2 = Jaringan  
       Lymphoid, GD = Gumpalan Darah, H = Hypertrophy, Hg = 
       Hyalined Glomerulus, N = Necrosis). 

 
Pada Gambar 6 dengan 

konsentrasi paparan logam berat 
timbel (Pb) 1,8 ppm dengan lama 
waktu pemaparan ± 43jam mem-
perlihatkan kerusakan akibat pe-
maparan logam berat yang sifatnya 
akut. Terlihat pada jaringan hampir di 
setiap bagiannya telah mengalami 
kerusakan fatal, dimana baik bentuk 
maupun fungsi dari renal tubule 
maupun glomerulusnya sudah 

nampak tidak jelas akibat necrosis. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Takashima dan Hibiya (1995), bahwa 
necrosis menggambarkan keadaan 
dimana terjadi penurunan aktivitas 
jaringan ynag ditandai dengan 
hilangnya beberapa bagian sel satu 
demi satu dari satu jaringan sehingga 
dalam waktu yang tidak lama akan 
mengalami kematian.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 6. Kerusakan jaringan ginjal ikan pari kembang (Dasyatis kuhlii)  
                  pada konsentrasi Pb 1,2 ppm. (N = necrosis) 
 

Metabolisme merupakan suatu 
proses atau peristiwa kinerja yang 
terjadi dalam tubuh setiap organisme 

hidup. Proses tersebut berkenaan 
dengan fisiologis tubuh organisme 
untuk bertahan hidup dan ber-
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kembangbiak. Semua bahan-bahan 
yang masuk ke dalam tubuh akan 
diolah untuk dapat dimanfaatkan 
tubuh. 

Masukan logam berat timbel 
(Pb) pada ginjal ikan pari (D. kuhlii) 
pada penelitian ini menunjukkan 
kerusakan  yang beragam di tiap 
tingkatan konsentrasinya. Namun 
dapat disimpulkan kerusakan dari 
hasil penelitian ini bukan hanya 
dipengaruhi tingkatan konsentrasi 
paparan logamnya namun juga ikut 
dipengaruhi oleh waktu pemapar-
annya di dalam tubuh ikan hingga 
ikan mati. Semakin lama waktu 
paparan logam dalam tubuh ikan 
semakin  berat tingkat kerusakan yang 
diakibatkan oleh logam timbel 
tersebut. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 
ditarik kesimpulan bahwa konsentrasi 
logam berat timbel (Pb) yang tinggi 
dan terakumulasi lama di dalam tubuh 
ikan dapat menyebabkan kerusakan 
pada ginjal. Bagian ginjal yang 
mengalami kerusakan adalah 
glomerulus dan renal tubule. Jaringan 
ginjal mengalami hypertrophy, 
hyperplasia, hyalined glomerulus, 
atrophy, cloudy swelling, necrosis, 
juga terjadi penggumpalan darah dan 
pembentukan jaringan ikat. 
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