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ABSTRAK 

Kadar glukosa darah merupakan faktor penting bagi organisme karena merupakan sumber energi dan 
dapat dijadikan sebagai biomarker terhadap kondisi fisiologis ikan terutama pada ikan yang mengalami 
stres. 12 ekor Ikan tawes diambil secara acak pada bulan Desember 2015 dari  Bendung Rolak Songo 
untuk dibawa ke Laboratorium dalam keadaan hidup. Ikan tersebut diaklimatisasi selama 24 jam, 
sebelum dianalisis lebih lanjut. Kadar glukosa darah dari ikan tawes diukur dengan metode glucose 
oksidase peroksidase oleh laboratorium patologi klinik Universitas Brawijaya. Kadar glukosa darah ikan 
tawes tersebut berkisar antara 110-165 mg/dl yang sudah melebihi kadar glukosa darah ikan tawes 
normal (50-60 mg/dl). Hal ini menunjukkan kondisi ikan tawes di Bendung Rolak Songo sudah 
mengalami stres yang diduga dari tingginya padatan tersuspensi, kadar bahan organik (COD) dan 
amoniak serta kurangnya oksigen terlarut. Agar ikan tawes di Bendung Rolak Songo kondisinya menjadi 
lebih baik dan tetap lestari diperlukan kerja sama antara stakeholder untuk pengendalian kondisi 
kualitas air.  

Kata Kunci:  Glukosa darah, Hilir sungai brantas, Ikan tawes 

PENDAHULUAN 

Stres merupakan sejumlah respon fisiologis dari tubuh yang terjadi pada saat hewan berusaha 
mempertahankan homeostatis pada tiap tuntutan yang dikenakan padanya (Selye, 1973 dalam Barton, 
2002; Taqwa, 2008). Stres yang terjadi pada ikan salah satunya disebabkan karena kondisi lingkungan 
yang buruk (Wedemeyer dan Mc Leay, 1981 dalam Susanto et al., 2014 ). Dalam kondisi stress, ikan 
mengalami respon primer dan respon sekunder. Respon primer adalah perubahan keadaan oleh 
Central Nervous System (CNS) dan melepas hormon stres yakni kortisol dan katekolamin (adrenaline 
dan ephinepherine) kedalam aliran darah melalui sistem endokrin. Sedangkan respon sekunder terjadi 
akibat dari lepasnya hormon stres yang menyebabkan perubahan dalam darah dan jaringan kimia 
seperti meningkatnya kadar glukosa darah pada ikan (Cook et al., 2011; Wedemeyer dan Mc Leay, 
1981 dalam  Taqwa, 2008).  

Glukosa darah dalam tubuh ikan merupakan sumber energi utama dan sumber pasokan bahan bakar 
dan substrat esensial untuk metabolisme sel terutama sel otak. Untuk berfungsinya otak secara kontinyu 
dibutuhkan glukosa secara terus menerus (Steward 1991 dalam Hastuti et al., 2003). Volume darah 
pada ikan berkisar 1,5-3 % dari bobot tubuh. Kadar glukosa darah ikan yang normal mengandung 40-
90 mg/dl, kandungan glukosa darah tersebut hampir sama dengan glukosa darah pada manusia yaitu 
70-110 mg/dl (Rahardjo et al., 2011). 

Hasil penelitian Sahetapy (2011) dalam Hastuti et al. (2003) tentang pengaruh toksisitas logam timbal 
terhadap hematologi juvenil ikan kerapu macan diketahui bahwa konsentrasi limbah timbal berpengaruh 
terhadap glukosa darah ikan kerapu, semakin tinggi konsentrasi timbal, kadar glukosa darah juga 
semakin meningkat. Sehingga pemeriksaan kadar glukosa darah bisa dijadikan salah satu cara untuk 
membantu diagnosis secara efektif dan cepat. pada ikan yang hidup di lingkungan yang tercemar 
limbah.  

Menurut Rachmawati (2010), pada saat stres terjadi peningkatan glukokortikoid yang berakibat pada 
peningkatan kadar glukosa darah untuk mengatasi kebutuhan energi yang tinggi. Jika keadaan glukosa 
darah ikan tidak normal maka ikan akan terganggu kehidupannya bahkan dapat menyebabkan 
kematian. Pengukuran kadar glukosa darah dapat digunakan untuk mendiagnosis ikan yang mengalami 
stres secara sederhana dan efektif untuk berbagai macam stressor (Darwisito (2006) dalam Sulmartiwi 
et al., 2013).  

Ikan tawes merupakan salah satu jenis ikan Cyprinidae seperti ikan mas yang merupakan ikan yang 
peka terhadap perubahan lingkungan. Maka ikan ini sangat baik digunakan sebagai penduga terjadinya 
perubahan lingkungan perairan, karena ikan mempunyai kemampuan merespon adanya bahan 
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pencemar. Menurut Cahaya (2003), ikan yang bisa digunakan sebagai indikator pencemaran perairan 
adalah ikan yang memiliki tingkat kepekaan yang tinggi. 

Ikan yang paling dominan yang tertangkap di Bendung Rolak Songo adalah ikan tawes. Kumala (2010) 
meneliti tentang panjang berat dan tingkat kematangan gonad ikan tawes yang tertangkap jala di 
Bendung Rolak Songo untuk menduga tingkat eksploitasi dari ikan tersebut, yang menunjukkan bahwa 
tingkat pemanfaatan ikan tawes masih dalam keadaan underfishing. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menganalisis kadar glukosa darah ikan tawes serta mengetahui kondisi kualitas air  Bendung 
Rolak Songo. 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan di Bendung Rolak Songo, Desa Lengkong, Kabupaten Mojokerto pada bulan 
Desember 2015.  Pengujian kualitas air dilakukan di Laboratorium PERUM Jasa Tirta I Malang dan 
pengujian glukosa darah ikan tawes dilakukan di Laboratorium Patologi Klinik Fakultas Kedokteran 
Univeritas Brawijaya Malang.  

Penelitian ini menggunakan metode survei, dalam dua kali pengambilan data. Pengambilan sampel air 
dilakukan pada satu titik pengambilan yaitu pada titik dimana ikan ditangkap dengan titik koordinat 70 
26’ 42” LS - 1120 27’ 55” BT. Sampel air diambil dengan menggunakan botol plastik kemudian 
dimasukkan ke dalam cool box dengan diberi es batu, dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengujian 
yang meliputi  padatan tersuspensi, pH, oksigen terlarut, bahan organik (Chemical Oxygen Demand) 
dan amoniak (NH3). Pengukuran suhu dilakukan secara in situ. Penangkapan  ikan dilakukan hanya 
pada waktu sore sampai malam hari.   

Pengambilan sampel ikan dilakukan sekitar 20 meter di atas pintu air, ikan ditangkap dengan 
menggunakan jaring. Ikan diambil sebanyak 6 ekor secara acak pada tiap sampling, sehingga dalam 
dua kali sampling terdapat 12 ekor ikan dengan ukuran sekitar 12-15 cm. Ikan ditangkap dalam keadaan 
hidup, setelah ikan dijaring,  ikan dimasukkan kedalam plastik yang telah berisis oksigen dan diisi 
dengan air lokal untuk dibawa ke laboratorium,  Kemudian  ikan di aklimatisasi di dalam bak yang diberi 
aerasi dengan menggunakan aerator  selama 1x24 jam untuk menghindari ikan agar tidak stres karena 
transportasi. Setelah diaklimatisasi kemudian ikan di ambil darahnya.  

Pengambilan darah dilakukan dengan menggunakan spuit 3 ml di bagian caudal peduncle. Darah yang 
dibutuhkan minimal sebanyak 0,5 ml.  Sampel darah diambil dalam bentuk serum sehingga spuit tidak 
diberi anti koagulan. Darah yang telah diambil di biarkan membeku namun tidak sampai lebih dari dua 
jam karena bisa menyebabkan sampel mengalami kerusakan atau lysis. Setelah itu cairan darah diambil 
dengan cara dituang melalui spuit dibagian belakang bukan dengan cara disemprotkan melalui jarum, 
hal ini dilakukan untuk menghindari pecahnya sel darah. Selanjutnya sampel darah  dimasukkan ke 
dalam tube dan di sentrifuge selama 6 menit dengan kecepatan 4500 rpm. Pengukuran kadar glukosa 
darah ikan tawes dilakukan dengan metode glucose oxydase peroxidase. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kadar Glukosa Darah Ikan tawes (Barbonimus gonionotus)       

Kadar glukosa darah ikan tawes dari Bendung Rolak Songo pada pengambilan pertama berkisar antara 
110-165 mg/dL dengan rata-rata 129 mg/dL dan standart deviasi sebesar 20,8. Sedangkan pada 
pengambilan kedua, kadar glukosa darah yang didapatkan berkisar antara 112-143 mg/dL dengan rata-
rata 122 mg/dL dan standart deviasi sebesar 11,2 sehingga rata-rata kadar glukosa darah relatif sama.  

Jenis limbah yang banyak terdapat di sekitar Bendung Rolak Songo adalah limbah domestik yang 
berasal dari buangan rumah tangga seperti urin, tinja dan sampah. Selain itu juga limbah yang berasal 
dari perikanan budidaya dan pertanian. Masuknya limbah domestik ke perairan akan mempengaruhi 
kondisi fisik dan kimia perairan. Menurut Effendi (2003), limbah domestik biasanya mengandung bahan 
organik yang tinggi yang akan menyebabkan menurunnya oksigen terlarut sehingga dapat 
menyebabkan respirasi ikan terganggu. Rendahnya oksigen terlarut dapat menimbulkan adanya gas 
gas beracun seperti amoniak. Kadar amoniak yang tinggi dapat menyebabkan rusaknya jaringan 
insang, dimana lempeng insang membengkak sehingga sistem pernafasan akan terganggu (Kordi dan 
Tancung, 2007). 

Mekanisme pengaruh padatan tersuspensi terhadap kehidupan ikan menurut Hartami (2008) dalam  
Suyantri et al., (2011) adalah, abrasi langsung terhadap insang ikan yang akan menyebabkan 
penyumbatan insang ikan sehingga  asupan oksigen menjadi berkurang karena tertutupi padatan, hal 
ini akan dapat mengganggu proses pernafasan sehingga ikan akan membutuhkan energi yang tinggi 
untuk bertahan. Hal inilah yang dapat menimbulkan stres pada ikan sehingga padatan tersuspensi 
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(Total Suspended Solid) yang tinggi di Bendung Rolak Songo  bisa dikatakan menjadi salah satu faktor 
yang menyebabkan ikan mengalami stres selain disebabkan tingginya nilai amoniak dan bahan organik 
(Chemical Oxygen Demand) serta rendahnya oksigen terlarut. 

Menurut Borton (2002), pada waktu mengalami stres, ikan akan mengalami respon primer dan 
sekunder, peningkatan glukosa darah merupakan respon sekunder dari ikan yang mengalami stres, 
setelah terjadi respon primer yakni meningkatnya jumlah hormon stres seperti kortisol dan katekolamin 
dari sel interenal. Menurut Rahmawati et al., (2010) dalam keadaan stres terjadi peningkatan 
glukokortikoid yang berakibat pada peningkatan kadar glukosa darah untuk mengatasi kebutuhan 
energi yang tinggi pada saat stres.  

Kebutuhan energi dari glukosa untuk menangani stres dapat terpenuhi apabila glukosa dalam darah 
dapat segera masuk ke dalam sel. Glukosa yang telah masuk ke dalam sel akan segera dimetabolisme 
untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh dan kebutuhan energi, setelah terpenuhi pemasukan 
glukosa yang tinggi akan merangsang terjadinya proses glikogenesis dan lypogenesis (Stryer, 2000). 
Keberhasilan pasokan glukosa ke dalam sel ditentukan oleh kinerja insulin. Sedangkan selama stres 
terjadi inaktivasi insulin sehingga menutup penggunaan glukosa oleh sel (Brown, 1993; Wendelaar, 
1997 dalam Sulmartiwi, 2013). 

Pada waktu stres, organ reseptor akan menerima informasi yang akan disampaikan ke otak bagian 
hipotalamus, kemudian sel kromaffin akan mensekresikan hormon katekolamin. Hormon ini akan 
menekan sekresi hormon insulin yang berfungsi untuk membantu memasok glukosa kedalam sel, 
sehingga menyebabkan kadar glukosa yang masuk ke dalam darah mengalami peningkatan. Hormon 
ini juga akan mengaktivasi enzim-enzim yang terlibat dalam katabolisme simpanan glikogen hati dan 
otot. Pada saat yang bersamaan hipotalamus akan mensekresikan CRF (Corticoid Releasing Factor) 
yang akan meregulasi kelenjar pituitary untuk mensekresikan ACTH (Adenocortico-Tropic Hormone), 
MSH (Melanophore-Stimulating Hormone) dan p- End (p-Endorphin). Hormon tersebut akan meregulasi 
hormon kortisol dari interenal. Kortisol ini akan menggertak enzim-enzim yang terlibat dalam 
glukoneogenesis yang menghasilkan peningkatan glukosa darah yang berasal dari sumber 
nonkarbohidrat. Terjadinya katabolisme protein untuk membentuk glukosa juga menghasilkan asam 
amino, sehingga asam amino dalam darah mengalami peningkatan. Meningkatnya asam amino dalam 
darah akan mengaktivasi insulin kembali sehingga mampu melakukan transport glukosa, sehingga 
glukosa dalam darah akan menurun kembali (Hastuti et al., 2003). 

Kadar glukosa darah ikan tawes pada Bendung Rolak Songo sudah melebihi batas kadar glukosa darah 
ikan normal yaitu menurut Patrice (2009) sebesar 40-90 mg/dl. Sedangkan kadar glukosa darah untuk 
ikan tawes normal, menurut penelitian yang dilakukan oleh  Mostakim et al., (2015) dengan ikan tawes 
yang diambil dari budidaya ikan tawes di daerah  Bangladesh yang diberikan pemaparan dengan 
pestisida organofosfor didapatkan,  ikan tawes yang digunakan sebagai kontrol memiliki nilai kadar 
glukosa darah yang lebih rendah daripada ikan tawes yang terpapar dengan pestisida organofosfor. 
Selanjutnya Mostakim et al., (2015) menyatakan bahwa kadar glukosa darah ikan tawes yang dipapar 
dengan pestisida organofosfor dengan kadar 0,47 ppm dan 0,94 ppm berkisar antara 80-110 mg/dl 
pada hari pertama sampai  hari ke 4, dan menurun pada hari ke 7 sampai 28 sebesar 40-30 mg/dl. Hal 
ini dikarenakan cadangan energi atau glukosa dan glikogen sudah banyak digunakan pada waktu stres 
sehingga kadar glukosa darah ikan yang mendapat paparan pestisida organofosfor mengalami 
penurunan. Sedangkan ikan tawes yang tidak terpapar dengan pestisida kadar glukosa darahnya stabil 
yaitu sebesar 50-60 mg/dl yang menunjukkan ikan tawes tersebut tidak mengalami stres.  

Hal ini mengindikasikan bahwa ikan tawes yang ada di Bendung Rolak Songo mengalami stres karena 
mungkin kondisi perairan yang tercemar. Menurut Ismail (1997), kondisi lingkungan yang tercemar akan 
menyebabkan ikan mengalami stres. Syawal dan Ikhwan (2009) menyatakan kadar glukosa darah yang 
tinggi mengindikasikan bahwa ikan mengalami stres, sehingga dapat dikatakan bahwa kenaikan 
glukosa darah dapat digunakan sebagai indikator perairan yang tercemar. 

Hasil Parameter Kualitas Air 

Kondisi kualitas air di Bendung Rolak Songo rata-rata sudah melebihi baku mutu menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 
Air namun ada beberapa parameter yang masih sesuai dengan baku mutu seperti suhu yang berkisar 
antara 29-30 0C. Pada minggu pertama didapatkan suhu sebesar 30 0C dan pada minggu kedua 
didapatkan suhu sebesar 29 0C. Hal ini disebabkan pada pengambilan sampel minggu pertama cuaca 
di lokasi pengambilan sampel lebih cerah daripada pengambilan sampel pada minggu kedua. Suhu 
yang didapatkan bisa dikatakan cukup tinggi, hal ini bisa disebabkan karena pengaruh kondisi 
Kabupaten Mojokerto yang memiliki suhu udara yang relatif tinggi sehingga akan berpengaruh terhadap 
suhu air sungai, selain itu pengukuran dilakukan pada waktu sore hari ketika intensitas matahari masih 
cukup tinggi. Kisaran suhu ini termasuk kisaran yang baik untuk kehidupan ikan tawes yaitu sebesar 
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25-31 0C (Kordi, 2012). Suhu air mempengaruhi tingkat metabolisme dalam tubuh ikan, semakin tinggi 
suhu maka tingkat metabolisme juga semakin tinggi. Suhu air juga dapat berpengaruh secara tidak 
langsung terhadap biota air, suhu mempengaruhi kelarutan oksigen di perairan. Semakin tinggi suhu 
maka tingkat kelarutan oksigen semakin rendah (Kordi dan Tancung, 2007). 

Nilai padatan tersuspensi (Total Suspended Solid)  didapatkan sebesar 110 mg/l pada minggu pertama 
dan pada minggu kedua sebesar 117 mg/l. Menurut Sastrawijaya (2000), konsentrasi padatan 
tersuspensi (Total Suspended Solid) di perairan terdiri dari fitoplankton, zooplankton, lumpur, limbah 
manusia, limbah hewan, sisa tanaman dan limbah industri, sehingga semakin banyak konsentrasi 
komponen tersebut di perairan maka nilai padatan tersuspensi (Total Suspended Solid) juga semakin 
tinggi. Padatan tersuspensi pada Bendung Rolak Songo berasal dari limbah manusia, limbah perikanan 
dan sisa-sisa tanaman atau sampah dari masyarakat, Padatan tersuspensi juga berasal dari limpasan 
tanah yang berasal dari daratan akibat adanya hujan. Berdasarkan baku mutu menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 
Air yang menyatakan bahwa batas maksimum nilai padatan tersuspensi (Total Suspended Solid) untuk 
kelas II termasuk bidang perikanan adalah 50 mg/l. Maka bisa dikatakan kandungan padatan 
tersuspensi (Total Suspended Solid) di Bendung Rolak Songo sudah melebihi ambang batas. 

Nilai pH didapatkan sebesar sebesar 7,7 pada minggu pertama dan 7,5 pada minggu kedua.  Nilai pH 
yang didapatkan cukup tinggi, hal ini disebabkan karena waktu pengambilan sampel dilakukan pada 
waktu sore hari sehingga air mengandung karbon dioksida yang relatif rendah karena karbondioksida 
telah digunakan untuk proses fotosintesis oleh fitoplankton maupun tanaman air. Nilai pH di Bendung 
Rolak Songo termasuk nilai pH yang cukup baik untuk kehidupan ikan tawes yaitu berkisar antara 7,5-
8,5 (Kordi, 2012). Nilai pH pada minggu kedua mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya hujan 
yang menyebabkan nilai pH menjadi lebih rendah, karena secara alami air hujan bersifat asam dengan 
pH sekitar 5,6 (Wardani et al., 2015). Nilai pH di Bendung Rolak songo berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air  
masih dalam batas kisaran toleransi untuk air kelas II yaitu berkisar 6-9. 

Kandungan oksigen terlarut pada Bendung Rolak Songo sebesar 3,9 mg/l pada minggu pertama dan 4 
mg/l pada minggu kedua. Kandungan oksigen terlarut pada minggu pertama  cenderung lebih rendah 
dari minggu kedua, hal ini kemungkinan dikarenakan kandungan bahan organik (Chemical Oxygen 
Demand) pada minggu kedua semakin menurun karena diduga beban limbah yang dibuang lebih sedikit 
daripada minggu pertama sehingga oksigen yang dibutuhkan untuk mendegradasi limbah juga semakin 
sedikit maka oksigen terlarut yang tersedia di perairan juga lebih tinggi, serta sebelum pengambilan 
sampel pada minggu kedua sering terjadi hujan sehingga limbah juga mengalami pengenceran. Pintu 
air di Bendung Rolak Songo pada minggu kedua juga lebih banyak yang dibuka sehingga arus air juga 
semakin besar, hal ini dapat meningkatkan difusi oksigen di udara sehingga dapat meningkatkan 
kandungan oksigen terlarut di perairan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air baku mutu kandungan oksigen terlarut di 
perairan untuk kelas II adalah >4. Kandungan oksigen terlarut di Bendung Rolak Songo bisa dikatakan 
cukup rendah walaupun pada minggu kedua kandungan oksigen terlarut sudah mencapai nilai 
minimum.   

Menurut Salmin (2005), selain digunakan untuk respirasi organisme, oksigen terlarut di perairan juga di 
gunakan untuk oksidasi bahan-bahan organik dan anorganik secara aerobik. Kandungan bahan organik 
(Chemical Oxygen Demand) di Bendung Rolak Songo didapatkan hasil sebesar 64,86 ppm pada 
minggu pertama dan 50,74 ppm pada minggu kedua. Kandungan bahan organik (Chemical Oxygen 
Demand)  pada minggu kedua mengalami penurunan, hal ini diduga bahan organik (Chemical Oxygen 
Demand) pada minggu kedua lebih sedikit daripada minggu pertama karena beban limbah yang dibuang 
lebih rendah daripada minggu pertama, serta limbah sudah banyak mengalami pengenceran karena 
adanya hujan sehingga kandungan bahan organik menjadi lebih rendah.  

Bahan organik (Chemical Oxygen Demand)  di Bendung Rolak Songo berasal dari limbah domestik baik 
dari pemukiman warga maupun dari sampah kegiatan disekitar Bendung Rolak Songo seperti rekreasi 
maupun dari kegiatan budidaya dan pertanian.  Kandungan bahan organik  di Bendung Rolak Songo 
sudah melebihi baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran dengan nilai baku mutu bahan organik 
(Chemical Oxygen Demand)  untuk kelas II adalah sebesar 25 mg/l. 

Kandungan amoniak pada lokasi penelitian sebesar 0,041 mg/l pada minggu pertama dan 0,035 mg/l 
pada minggu kedua. Kandungan amoniak mengalami penurunan pada minggu kedua, namun 
perbedaannya juga tidak terlalu signifikan. Hal ini diduga disebabkan oleh kandungan bahan organik 
yang mengandung senyawa nitrogen diperairan mengalami pengenceran sehingga kandungan bahan 
organik tersebut semakin sedikit. Menurut Effendi (2003), amoniak di perairan bersumber dari 
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pemecahan nitrogen organik dan nitrogen anorganik yang berasal  dari dekomposisi bahan organik 
yang tidak terionisasi akan bersifat toksik terhadap organisme perairan. Amoniak di Bendung Rolak 
Songo berasal dari limbah perikanan berupa feses ikan atau sisa pakan ikan serta dari limbah rumah 
tangga seperti urin dan kotoran manusia. Kandungan amoniak di perairan juga di sebabkan adanya 
perbedaan suhu dan pH air. Toksisitas amoniak akan meningkat dengan meningkatnya suhu dan pH 
dan menurunnya oksigen terlarut (Effendi, 2003; Allabaster dan Rlloyd, 1982).  Pada minggu pertama 
nilai suhu dan pH lebih tinggi daripada minggu kedua, hal ini yang menyebabkan nilai amoniak pada 
minggu pertama lebih tinggi daripada minggu kedua. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 
2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, konsentrasi amoniak (NH3) 
untuk air kelas II tidak boleh > 0,02 mg/l. Konsentrasi amoniak di Bendung Rolak Songo rata-rata sudah 
melebihi baku mutu. Konsentrasi amoniak yang tinggi mengindikasikan kondisi perairan yang tercemar. 
Menurut Effendi (2003), konsentrasi amoniak di perairan akan mengganggu kehidupan biota karena 
bersifat toksik bagi organisme jika kadarnya melebihi 0,02 mg/l. 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

Kadar glukosa darah ikan tawes dari Bendung Rolak Songo melebihi kadar glukosa darah normal bagi 
ikan, sebagai indikasi bahwa ikan tawes tersebut sudah mengalami stres yang diduga akibat dari 
tingginya padatan tersuspensi, kadar bahan organik (COD) dan amoniak serta kurangnya oksigen 
terlarut.  

Diperlukan kerja sama antara stakeholder untuk pengendalian kondisi kualitas air sehingga ikan tawes 
di Bendung Rolak Songo kondisinya menjadi lebih baik dan tetap lestari.  

UCAPAN TERIMAKASIH 

Ucapan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penelitian ini terutama dosen 
pembimbing serta penguji, pihak PERUM Jasa Tirta serta teman-teman di program studi manajemen 
sumberdaya perairan. 
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