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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah thinner dapat 
digunakan untuk mengawetkan vertebrata, sehingga dapat dijadikan alternatif 
pengganti formalin yang sulit didapat karena perdagangannya dibatasi akibat 
disalahgunakan untuk mengawetkan makanan. Penelitian ini menggunakan bahan 
pengawet berupa thinner (sebagai bahan uji) dan formalin (sebagai bahan 
pembanding) yang dilaksanakan menggunakan metode eksperimen dengan 
deskriptif kualitatif. Adapun taraf perlakuannya sebagai berikut T1: perendaman 
selama 2 hari, T2: perendaman selama 4 hari, dan T3: perendaman selama 6 hari. 
Dari hasil penelitian yang dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif 
kualitatif diperoleh hasil bahwa kualitas dari vertebrata yang diawetkan 
menggunakan thinner sama dengan kualitas vertebrata yang diawetkan dengan 
formalin yaitu kualitas spesimen baik atau tidak rusak. Untuk perbedaan lama 
waktu perendaman tidak berpengaruh artinya baik perendaman selama 2 hari, 4 
hari maupun 6 hari kualitasnnya sama. Dengan melihat hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa thinner dapat dijadikan alternatif pengganti formalin untuk 
proses pengawetan vertebrata. 

 
Kata kunci: thinner, formalin, pengawetan vertebrata 
 

A. PENDAHULUAN 

Biologi merupakan Ilmu pengetahuan yang mempelajari seluk beluk 

makhluk hidup beserta lingkungan tempat hidupnya. Agar tujuan 

pembelajaran dapat terwujud dan tercapai dengan baik, diperlukan ketekunan 

dan ketrampilan serta semangat juang yang tinggi dari guru biologi, disamping 

adanya faktor yang mendukung proses pembelajaran. Salah satu yang 

mendukung adalah dengan memanfaatkan media pembelajaran, karena dengan 

adanya media pembelajaran siswa dapat lebih mudah dan cepat untuk 

menguasai materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Apalagi mata 

pelajaran Biologi erat kaitannya dengan kegiatan praktikum yang dalam hal 

ini akan selalu membutuhkan media pembelajaran yaitu dalam bentuk preparat 

atau spesimen biologi (Roestiah, 2001). 



 

2 

Bahan yang umum digunakan untuk mengawetkan spesimen adalah 

formalin. Formalin digunakan untuk mengawetkan spesimen hayati, formalin 

dehida dalam larutan bergabung dengan protein dalam jaringan sehingga 

membuat keras dan tidak larut dalam air, keadaan ini mencegah pembusukan 

spesimen. Formalin dapat pula digunakan sebagai anti septik (Wilbraham. 

1992). Menurut Stanly (1988), larutan pekat formaldehida (H2C=O) dalam air 

sering dipakai untuk mengawetkan jaringan hewan dalam penelitian-penelitian 

biologi. Karena perdagangan formalin dibatasi, guru akan kesulitan untuk 

mendapatkan formalin guna proses pengawetan spesimen biologi. 

Untuk itulah perlu dicarikan alternatif lain, yaitu bahan yang dapat 

menggantikan formalin untuk proses pengawetan spesimen biologi. Adapun 

yang akan dijadikan bahan percobaan untuk pengawetan spesimen biologi 

adalah thinner. Thinner merupakan bahan pelarut cat yang sering dan paling 

banyak digunakan, terutama di industri permebelan dan thinner mempunyai 

kandungan sama dengan formalin, serta mudah didapat pasaran atau toko-toko 

bangunan. 

Menurut Sunaryo (1997) thinner merupakan bahan pelarut dan 

pengencer cat besi, cat kayu. Alasannya karena daya pengencernya sangat 

baik sehingga kayu yang diolesinya terlindungi dari pelapukan. Thinner 

disamping mengencerkan dan melarutkan cat juga berfungsi melindungi kayu 

yang dicat dari gangguan mikrobia dan serangga perusak karena bersifat 

racun. 

Pada suatu proses pengawetan vertebrata, tahapan yang akan dilalui 

antara lain fiksasi, dehidrasi dan pengeringan. Fiksasi merupakan suatu proses 

untuk mematikan, mengeraskan atau mencegah kerusakan organ-organ tubuh 

akibat dari proses autolisis dan pembusukan oleh mikroba. Oleh sebab itu 

cairan yang digunakan untuk mengawetkan spesimen harus dapat 

menonaktifkan enzim pelisis dan mencegah pertumbuhan mikroba pada 

spesimen yang diawetkan. Dehidrasi merupakan proses penghilangan air 

(cairan) dari dalam spesimen. Jika di dalam spesimen tadi tidak mengandung 

air, maka organisme pengurai tidak dapat melakukan aktivitasnya didalam 

spesimen tadi. Pengeringan ini khusus dilakukan pada awetan kering. 
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Pengeringan merupakan proses mengeringkan spesimen yang diawetkan baik 

dari cairan pengawet atau air yang tersisa pada spesimen tadi. Pengeringan 

dapat dilakukan pada meja pemanas (hot plate), ruang pengering (Oven), atau 

dapat pula di kering anginkan dibawah sinar matahari (Djumadi, 2005). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah thinner dapat digunakan untuk mengawetkan 

spesimen biologi sehingga dapat dijadikan pengganti formalin. 

 
B. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen karena peneliti sengaja menimbulkan suatu keadaan atau kejadian  

(perlakuan) kemudian meneliti bagaimana akibat yang terjadi dari perlakuan 

tersebut. Penelitian dilaksanakan di laboratorium biologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta pada bulan Oktober – Desember 2007. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Toples pembunuh 

ukuran: 2000 cc (untuk tempat membunuh spesimen), perangkap kurungan 

(untuk menangkap spesimen), jarum suntik: 3 cc (untuk menginjeksi 

spesimen), serok dan pancing (untuk menangkap spesimen), kapas (untuk 

membius), jaring bertangkai (untuk menangkan spesimen). Sedangkan bahan 

yang digunakan adalah bahan pengawet thinner A produksi PT, Avian Paint, 

Kotak Kaca yang berukuran 75 cm x 45 cm, spesimen biologi berupa : ikan 

nila, kodok, kadal dan kelelawar (Rhinopophus affinis), Alkohol untuk 

pembiusan. 

Cara kerja penelitian ini meliputi empat tahap yaitu: Pembiusan, 

perendaman, penyimpanan dan pengamatan. Sedangkan Parameter yang 

digunakan pada penelitian ini adalah kwalitas dari spesimen yang diawetkan 

meliputi butuh morfologi, warna, bau serta keadaannya rusak atau tidak.  

Variabel bebas dalam penelitian ini penggunaan thinner untuk proses 

pengawetan. Sedangkan variabel terikatnya adalah kwalitas dari spesimen 

biologi (Vertebrata) yang diawetkan dengan thinner. Penelitian ini 

menggunakan Rancangan tidak lengkap (RAL) dengan satu faktor yaitu 
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perbedaan waktu perendaman, adapun tarap perlakuannya adalah: T1: 

perendaman selama 2 hari, T2: perendaman selama 4 hari, dan T3: perendaman 

selama 6 hari. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen, metode kepustakaan dan metode dokumentasi. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, karena data 

disajikan dalam bentuk paragraph atau deskripsi dan nilai data tidak dapat 

dinyatakan dengan nominal (angka) tetapi berupa kualitas dari spesimen yang 

diawetkan. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Hasil pengawetan spesimen Biologi pada vertebrata yang 

diawetkan menggunakan formalin dan thiner dengan perbedaan lama 

waktu perendaman masing-masing selama 2, 4, dan 6 hari. 

a. Tabulasi data hasil pengamatan yang diperoleh setelah satu bulan 

Penyimpanan awetan Vertebrata adalah sebagai berikut : 

  Tabel 1. Tabulasi Data Hasil Pengamatan  

Kualitas Spesimen 
No 

Pengawet dan 
Lama Waktu 
Perendaman 

Contoh Spesies 
Vertebrata Bentuk 

Morfologi 
Warna Bau Keadaan 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 

Formalin 
perendaman 
2hari  
(FT1) 
 
 
 
 
Formalin 
perendaman 
4hari   
(FT1) 

- Ikan nila 
 
- Kodok 
 
- Kadal 
 
- Kelelawar 
 
- Ikan nila 
 
- Kodok 
 
- Kadal 
 
- Kelelawar 

Tetap 
 
Tetap tetapi 
perut kempes 
Tetap tetapi 
perut kempes 
Tetap 
 
Tetap 
 
Tetap tetapi 
perut kempes 
Tetap tetapi 
perut kempes 
Tetap 
 

Menjadi 
kusam 
Tetap 
 
Tetap 
 
Tetap 
 
Menjadi 
kusam 
Tetap 
 
Tetap 
 
Tetap 

Tidak Busuk 
 
Tidak Busuk 
 
Tidak Busuk 
 
Tidak Busuk 
 
Tidak Busuk 
 
Tidak Busuk 
 
Tidak Busuk 
 
Tidak Busuk 

Baik atau tidak 
rusak 
Baik atau tidak 
rusak 
Baik atau tidak 
rusak 
Baik atau tidak 
rusak 
Baik atau tidak 
rusak 
Baik atau tidak 
rusak 
Baik atau tidak 
rusak 
Baik atau tidak 
rusak 

3 
 
 

Formalin 
perendaman 
6hari   

- Ikan nila 
 
- Kodok 

Tetap 
 
Tetap tetapi 

Menjadi 
kusam 
Tetap 

Tidak Busuk 
 
Tidak Busuk 

Baik atau tidak 
rusak 
Baik atau tidak 
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Kualitas Spesimen 
No 

Pengawet dan 
Lama Waktu 
Perendaman 

Contoh Spesies 
Vertebrata Bentuk 

Morfologi 
Warna Bau Keadaan 

 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

 
 

(FT1) 
 
 
 
 
Thinner 
perendaman 
2hari   
(TT1) 
 
 
 
 
 
Thinner 
perendaman 
4hari 
 (TT1) 
 
 
 

 
- Kadal 
 
- Kelelawar 
 
- Ikan nila 
 
 
- Kodok  
 
- Kadal 
 
- Kelelawar 
 
- Ikan nila 
 
 
- Kodok 
 
- Kadal 
 
- Kelelawar 
 

perut kempes 
Tetap tetapi 
perut kempes 
Tetap 
 
Tetap 
 
 
Tetap tetapi 
perut kempes 
Tetap tetapi 
perut kempes 
Tetap 
 
Tetap 
 
 
Tetap tetapi 
perut kempes 
Tetap tetapi 
perut kempes  
Tetap 
 

 
Tetap 
 
Tetap 
 
Menjadi 
sedikit 
kusam 
Tetap 
 
Tetap 
 
Tetap 
 
Menjadi 
sedikit 
kusam 
Tetap 
 
Tetap 
 
Tetap 
 

 
Tidak Busuk 
 
Tidak Busuk 
 
Tidak Busuk 
 
 
Tidak Busuk 
 
Tidak Busuk 
 
Tidak Busuk 
 
Tidak Busuk 
 
 
Tidak Busuk 
 
Tidak Busuk 
 
Tidak Busuk 
 

rusak 
Baik atau tidak 
rusak 
Baik atau tidak 
rusak 
Baik atau tidak 
rusak 
 
Baik atau tidak 
rusak 
Baik atau tidak 
rusak 
Baik atau tidak 
rusak 
Baik atau tidak 
rusak 
 
Baik atau tidak 
rusak 
Baik atau tidak 
rusak 
Baik atau tidak 
rusak 

6 Thinner 
perendaman 
6hari (TT1) 
 

- Ikan nila 
 
 
- Kodok 

 
 

 
- Kadal  
 

 
 
- Kelelawar 

Tetap 
 
 
Tetap tetapi 
perut kemps 
atau 
mengkerut 
Tetap tetapi 
perut kemps 
atau 
mengkerut 
Tetap 
 

Menjadi 
sedikit 
kusam 
Tetap 
 
 
 
Tetap 
 
 
 
Tetap 
 

Tidak Busuk 
 
 
Tidak Busuk 
 
 
 
Tidak Busuk 
 
 
 
Tidak Busuk 

Baik atau tidak 
rusak 
 
Baik atau tidak 
rusak 
 
 
Baik atau tidak 
rusak 
 
 
Baik atau tidak 
rusak 

 

b. Data hasil pengamatan awetan vertebrata secara umum      

diperlihatkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2. Data Hasil Pengamatan Awetan Vertebrata Secara umum 

Lama Perendaman   Waktu 
Bahan 
Pengawet T1 (2 hari) T2 (4 hari) T3 (6 hari) 

Formalin (F) 
Kualitas spesimen 
baik 

Kualitas spesimen 
baik 

Kualitas spesimen 
baik 

Thinner (T) 
Kualitas spesimen 
baik 

Kualitas spesimen 
baik 

Kualitas spesimen 
baik 
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2. Pembahasan 

Dari data hasil pengamatan yang diperoleh setelah satu bulan 

penyimpanan awetan serangga, diperoleh bahwa kualitas awetan 

vertebrata yang diawetkan dengan formalin, thinner adalah sama yaitu 

kualitas spesimen baik. Ini berarti dapat dijadikan pembuktian bahwa 

thinner disamping sebagai minyak pelarut dan pengencer cat juga dapat 

digunakan sebagai bahan pengawet vertebrata seperti halnya formalin. 

Kesamaan hasil pengawetan vertebrata yaitu baik pada FT1, FT2, 

FT3, TT1, TT2, maupun TT3 secara umum kualitas awetan sama yang 

meliputi bentuk morfologi tetap, warna tidak berubah, tidak berbau busuk, 

keadaan vertebrata baik atau tidak rusak karena proses autolisis maupun 

pembusukan oleh mikrobia dan aktifitas serangga perusak. Adapun 

keadaan dari kualitas vertebrata yang telah diawetkan adalah sebagai 

berikut : 

a. Perendaman dengan formalin selama 2 hari (FT1) : 

 Pada Ikan nila bentuk morfologi tetap, warna mengalami 

perubahan dari keemasan menjadi kusam, tidak berbau busuk, 

keadaan spesimen baik atau tidak mengalami kerusakan akibat 

autolisis maupun pembusukan oleh mikrobia dan serangga perusak. 

 Pada Kodok bentuk morfologi tetap, warna tidak mengalami 

perubahan, tidak berbau busuk, keadaan spesimen baik atau tidak 

mengalami kerusakan akibat autolisis maupun pembusukan oleh 

mikrobia dan serangga perusak. 

 Pada Kadal bentuk morfologi tetap, warna tidak mengalami 

perubahan, tidak berbau busuk, keadaan spesimen baik atau tidak 

mengalami kerusakan akibat autolisis maupun pembusukan oleh 

mikrobia dan serangga perusak. 

 Pada Kelelawar bentuk morfologi tetap, warna dan tekstur sayap 

tidak berubah, tidak berbau busuk, keadaan spesimen baik atau 

tidak mengalami kerusakan akibat autolisis maupun pembusukan 

oleh mikrobia dan serangga perusak. 
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b. Perendaman dengan formalin selama 4 hari (FT2) : 

 Pada Ikan nila bentuk morfologi tetap, warna mengalami 

perubahan dari keemasan menjadi kusam, tidak berbau busuk, 

keadaan spesimen baik atau tidak mengalami kerusakan akibat 

autolisis maupun pembusukan oleh mikrobia dan serangga perusak. 

 Pada Kodok bentuk morfologi tetap, warna tidak mengalami 

perubahan , tidak berbau busuk, keadaan spesimen baik atau tidak 

mengalami kerusakan akibat autolisis maupun pembusukan oleh 

mikrobia dan serangga perusak. 

 Pada Kadal bentuk morfologi tetap, warna tidak mengalami 

perubahan, tidak berbau busuk, keadaan spesimen baik atau tidak 

mengalami kerusakan akibat autolisis maupun pembusukan oleh 

mikrobia dan serangga perusak. 

 Pada Kelelawar bentuk morfologi tetap, warna dan tekstur sayap 

tidak berubah, tidak berbau busuk, keadaan spesimen baik atau 

tidak mengalami kerusakan akibat autolisis maupun pembusukan 

oleh mikrobia dan serangga perusak. 

c. Perendaman dengan formalin selama 6 (FT3) : 

 Pada Ikan nila bentuk morfologi tetap, warna mengalami 

perubahan dari keemasan menjadi kusam, tidak berbau busuk, 

keadaan spesimen baik atau tidak mengalami kerusakan akibat 

autolisis maupun pembusukan oleh mikrobia dan serangga perusak. 

 Pada Kodok bentuk morfologi tetap, warna tidak mengalami 

perubahan, tidak berbau busuk, keadaan spesimen baik atau tidak 

mengalami kerusakan akibat autolisis maupun pembusukan oleh 

mikrobia dan serangga perusak. 

 Pada Kadal bentuk morfologi tetap, warna tidak mengalami 

perubahan, tidak berbau busuk, keadaan spesimen baik atau tidak 

mengalami kerusakan akibat autolisis maupun pembusukan oleh 

mikrobia dan serangga perusak. 
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 Pada Kelelawar bentuk morfologi tetap, warna dan tekstur sayap 

tidak berubah, tidak berbau busuk, keadaan spesimen baik atau 

tidak mengalami kerusakan akibat autolisis maupun pembusukan 

oleh mikrobia dan serangga perusak. 

d. Perendaman dengan thinner selama 2 hari (TT1) 

 Pada Ikan nila bentuk morfologi tetap, warna mengalami 

perubahan dari keemasan menjadi sedikit kusam, tidak berbau 

busuk, keadaan spesimen baik atau tidak mengalami kerusakan 

akibat autolisis maupun pembusukan oleh mikrobia dan serangga 

perusak. 

 Pada Kodok bentuk morfologi tetap, warna tidak mengalami 

perubahan, tidak berbau busuk, keadaan spesimen baik atau tidak 

mengalami kerusakan akibat autolisis maupun pembusukan oleh 

mikrobia dan serangga perusak. 

 Pada Kadal bentuk morfologi tetap, warna tidak mengalami 

perubahan, tidak berbau busuk, keadaan spesimen baik atau tidak 

mengalami kerusakan akibat autolisis maupun pembusukan oleh 

mikrobia dan serangga perusak. 

 Pada Kelelawar bentuk morfologi tetap, warna dan tekstur sayap 

tidak berubah, tidak berbau busuk, keadaan spesimen baik atau 

tidak mengalami kerusakan akibat autolisis maupun pembusukan 

oleh mikrobia dan serangga perusak. 

e. Perendaman dengan thinner selama 4 hari (TT2) : 

 Pada Ikan nila bentuk morfologi tetap, warna mengalami 

perubahan dari keemasan menjadi sedikit kusam, tidak berbau 

busuk, keadaan spesimen baik atau tidak mengalami kerusakan 

akibat autolisis maupun pembusukan oleh mikrobia dan serangga 

perusak. 

 Pada Kodok bentuk morfologi tetap, warna tidak mengalami 

perubahan, tidak berbau busuk, keadaan spesimen baik atau tidak 
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mengalami kerusakan akibat autolisis maupun pembusukan oleh 

mikrobia dan serangga perusak. 

 Pada Kadal bentuk morfologi tetap, warna tidak mengalami 

perubahan, tidak berbau busuk, keadaan spesimen baik atau tidak 

mengalami kerusakan akibat autolisis maupun pembusukan oleh 

mikrobia dan serangga perusak. 

 Pada kelelawar bentuk morfologi tetap, warna dan tekstur sayap 

tidak berubah, tidak berbau busuk, keadaan spesimen baik atau 

tidak mengalami kerusakan akibat autolisis maupun pembusukan 

oleh mikrobia dan serangga perusak. 

f. Perendaman dengan thinner selama 6 hari (TT3) : 

 Pada Ikan nila bentuk morfologi tetap, warna mengalami 

perubahan dari keemasan menjadi sedikit kusam, tidak berbau 

busuk, keadaan spesimen baik atau tidak mengalami kerusakan 

akibat autolisis maupun pembusukan oleh mikrobia dan serangga 

perusak. 

 Pada Kodok bentuk morfologi tetap, warna tidak mengalami 

perubahan, tidak berbau busuk, keadaan spesimen baik atau tidak 

mengalami kerusakan akibat autolisis maupun pembusukan oleh 

mikrobia dan serangga perusak. 

 Pada kadal bentuk morfologi tetap, warna tidak mengalami 

perubahan, tidak berbau busuk, keadaan spesimen baik atau tidak 

mengalami kerusakan akibat autolisis maupun pembusukan oleh 

mikrobia dan serangga perusak. 

 Pada kelelawar bentuk morfologi tetap, warna dan tekstur sayap 

tidak berubah, tidak berbau busuk, keadaan spesimen baik atau 

tidak mengalami kerusakan akibat autolisis maupun pembusukan 

oleh mikrobia dan serangga perusak. 

 Tetapi pada beberapa spesiesnya terdapat sedikit perbedaan yaitu 

pada ikan nila yang direndam dengan formalin (FT1, FT2, FT3) 

warnanya berubah menjadi kusam sedangkan yang direndam 
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thinner (TT1, TT2, TT3) warna berubah menjadi sedikit kusam. 

Pada kodok dan kadal  pada bagian perutnya menjadi kempes baik 

yang direndam dengan formalin dan thinner, Untuk lebih jelasnya, 

berikut ini akan diperlihatkan tabel perbedaan hasil pengawetan 

serangga antara yang menggunakan formalin dan thinner dengan 

perbedaan lama waktu perendamannya : 

Tabel 3. Perbedaan Hasil Pengawetan Vertebrata : 

Formalin pada perendaman Thinner pada perendaman 
No Spesies 2 hari 

(FT1) 
4 hari 
(FT2) 

6 hari 
(FT3) 

2 hari 
(FT1) 

4 hari 
(FT2) 

6 hari 
(FT3) 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 

Ikan nila 
 
 
 
 
Kodok 
 
 
 
 
Kadal 
 

Warna 
menjadi 
kusam 
 
 
Perut 
kempes 
atau 
mengkerut 
 
Perut 
kempes 
atau 
mengkerut 

Warna 
menjadi 
kusam 
 
 
Perut  
kempes 
atau 
mengkerut 
 
Perut 
kempes 
atau 
mengkerut 

Warna 
menjadi 
kusam 
 
 
Perut  
kempes 
atau 
mengkerut 
 
Perut 
kemps 
atau 
mengkerut 

Warna 
menjadi 
sedikit 
kusam 
 
Perut 
kempes 
atau 
mengkerut 
 
Perut 
kempes 
atau 
mengkerut 

Warna 
menjadi 
sedikit 
kusam 
 
Perut 
kempes 
atau 
mengkerut 
 
Perut 
kempes 
atau 
mengkerut 

Warna 
menjadi 
sedikit 
kusam 
 
Perut 
kempes 
atau 
mengkerut 
 
Perut 
kempes 
atau 
mengkerut 

 

Itulah beberapa perbedaan yang terdapat pada hasil pengawetan 

vertebrata yang diawetkan menggunakan formalin dan thinner dengan 

perbedaan lama waktu perendaman masing-masing selama 2. 4 dan 6 hari 

Untuk hasil pengawetan vertebrata yang lain tidak terdapat perbedaan atau 

kualitasnya sama. 

Pada tabel perbedaan di atas diketahui bahwa perut kodok dan 

kadal menjadi kempes atau mengkerut, hal ini harus diatasi. Menurut Hadi 

kastowo (1992), untuk mencegah agar spesimen yang tergolong lunak 

seperti halnya kodok dan kadal tidak terlalu mengkerut ketika diawetkan 

yaitu dengan cara sebelum diawetkan isi perut laba-laba dikeluarkan 

terlebih dahulu dan menggantinya dengan kapas. 
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Isi dari perut kodok dan kadal umumnya berisi cairan makanan 

sehingga ketika diawetkan akan mengalami pengkerutan, oleh sebab itu 

cairan tadi hendaknya dikeluarkan dan digantikan dengan kapas, keadaan 

ini akan tetap menjaga bentuk morfologi dari laba-laba tadi. Itulah cara 

yang umum digunakan untuk mengatasi pengkerutan yang terjadi pada 

spesimen yang bersifat lunak seperti halnya pada vertebrata. 

Dengan melihat kualitas spesimen yang diawetkan dalam keadaan 

baik atau tidak mengalami kerusakan, ini menandakan bahwa metode dan 

tahapan dalam proses pengawetan berhasil. Metode pengawetan yang 

digunakan pada proses pengawetan vertebrata pada penelitian ini adalah 

metode perendaman. Alasannya yaitu dengan perendaman bahan pengawet 

akan lebih merata pada bagian-bagian tubuh vertebrata. Penetrasi atau 

penyusupan yang cepat dari bahan pengawet juga akan lebih 

menyempurnakan proses pengawetan. Untuk lama perendaman pada 

penelitian ini adalah masing-masing selama 2, 4, dan 6 hari, hal itu 

dilakukan untuk mengetahui efektifitas lama perendaman terhadap kualitas 

awetan vertebrata dan ternyata hasilnya adalah sama. 

Adapun tahapan yang terjadi pada suatu proses pengawetan 

vertebrata adalah fiksasi, dehidrasi dan pengeringan. Fiksasi merupakan 

suatu tahapan untuk mematikan, mengeraskan atau mencegah kerusakan 

organ-organ tubuh akibat dari proses autolisis dan pembusukan oleh 

mikroba. Dehidrasi adalah tahap mengeluarkan air (cairan) dari dalam 

tubuh. Tahapan yang terakhir yaitu pengeringan merupakan usaha 

mengeringkan vertebrata yang diawetkan baik dari cairan pengawet 

ataupun air yang masih tersisa didalam jaringan vertebrata (Djumadi, 

2005). 

Tahapan-tahapan diatas kesemuanya memiliki maksud dan tujuan 

yang sama yaitu mengawetkan vertebrata dari kerusakan. Dalam hal ini 

fiksasi bertujuan untuk mencegah kerusakan yang disebabkan karena 

proses autolisis dan pembusukan oleh mikroba ataupun karena aktifitas 

serangga-serangga perusak misalnya semut. Autolisis merupakan rusaknya 
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jaringan tubuh serangga yang disebabkan oleh aktifnya enzim pelisis 

(penghancur) yang terdapat didalam organel lisosom pada sel-sel 

penyusun jaringan tubuh serangga. Autolisis terjadi setelah organisme 

mengalami kematian (post mortem), oleh sebab itu setelah vertebrata mati 

harus segara di fiksasi. Fiksatif harus dapat mencegah autolisis dengan 

cara menonaktifkan kerja enzim pelisis. Mekanismenya yaitu, enzim 

tersusun dari protein, agar enzim rusak maka hal yang dilakukan adalah 

dengan merusak proteinnya.  

 Fiksatif dapat melindungi jaringan tubuh vertebrata dari aktifitas 

mikrobia karena bersifat racun. Bahan yang bersifat racun dapat mencegah 

pertumbuhan mikrobia bahkan mematikan mikrobia yang berusaha hidup 

atau melaksanakan aktifitasnya didalam jaringan tubuh serangga yang di 

fiksasi. Serangga-serangga perusak seperti halnya semut juga enggan 

memakan vertebrata yang di fiksatif karena beracun bagi mereka. Karena 

itulah kerusakan yang diakibatkan oleh pembusukan mikrobia dan aktifitas 

serangga perusak dapat dicegah. 

Fiksatif yang umum digunakan pada proses pengawetan misalnya 

etanol (etil alcohol) yang bersifat koagulan yaitu mengumpulkan protein 

dalam jaringan akbatnya protein mengalami denaturasi sehingga pelisis 

inaktif. Formal dehida juga sering digunakan karena dapat mengikat NH2 

dari protein sehingga protein mengeras, hal ini akan dapat mencegah 

kerusakan jaringan yang diakibatkan proses autolisis dan pembusukan oleh 

mikrobia. Selain etanol dan formaldehida, masih banyak lagi fiksatif yang 

lain misalnya asam asetat dan glacial, asam pikrat, asam kromat, asam 

osmiat, potassium dikromat, merkuri klorida dan lain-lain yang umumnya 

bersifat racun dan mahal harganya (Djumadi, 2005). 

Dehidrasi mempunyai maksud mendesak keberadaan air (cairan) 

didalam jaringan tubuh vertebrata untuk keluar. Tujuannya yaitu jika air 

dalam jaringan keluar maka akan memudahkan masuknya bahan pengawet 

kedalam jaringan tubuh vertebrata. Selain itu jika didalam jaringan tubuh 

vertebrata tidak mengandung air atau kering, mikroba tidak dapat 
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melakukan aktifitas didalam jaringan tubuh vertebrata tadi. Alasannya 

yaitu, setiap proses metabolisme memerlukan air, jika didalam jaringan 

tubuh vertebrata tidak ada air maka disitu juga tidak ada aktifitas mikrobia. 

Pada proses dehidrasi, dehidrator yang umum digunakan adalah 

alkohol absolut yang harganya terlalu mahal, tetapi dapat diganti dengan 

methil alkohol yang setara dengan alkohol 99%. Alkohol merupakan 

golongan minyak yang dapat mendesak keberadaan air didalam jaringan 

untuk keluar sehingga jaringan terbebas dari air. Keadaan ini akan 

mempermudah cairan pengawet untuk dapat masuk (Djumadi, 2005). 

Yang terakhir yaitu pengeringan, tujuannya yaitu menghilangkan 

atau mengeringkan air atau cairan pengawet yang  tersisa didalam jaringan 

tubuh vertebrata. Pengeringan dapat dilakukan dalam meja pemanas (hot 

plate), ruangan pengering (oven), atau dapat pula dikering angin di bawah 

sinar matahari (Djumadi, 2005). 

 Thinner dapat mengawetkan vertebrata karena bersifat racun dan 

termasuk sebagai minyak pengering (drying oil). Bersifat racun karena 

kandungan utama thinner adalah metanol, selain itu juga mengandung 

sedikit formaldehida, asam format, gliserin, mineral seperti timah hitam 

dan mangan serta bahan-bahan lain yang tidak diketahui. Beberapa bahan 

tadi berperan pada proses pengawetan serangga baik pada tahapan fiksasi 

maupun dehidrasi. Berfungsi sebagai minyak pengering ternyata dapat 

membantu proses pengeringan vertebrata setelah diawetkan serta menjaga 

warna veterbrata agar terlihat tetap cemerlang meski sudah disimpan lama. 

 Metanol dalam thinner berfungsi sebagai dehidrator yaitu 

mendesak keberadaan air (cairan) dalam jaringan tubuh vertebrata 

sehingga air dapat keluar. Keadaan ini akan memudahkan masuknya bahan 

yang bersifat racun seperti formaldehida di dalam thinner masuk ke dalam 

jaringan tubuh vertebrata untuk segera memfiksasi sehingga proses 

pengawetan vertebrata dapat berjalan sempurna. Dengan keluarnya air, 

jaringan tubuh vertebrata juga akan menjadi mengeras dan kering, hal ini 

akan menambah tingkat keawetan vertebrata yang diawetkan. Selain itu, 
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kandungan gliserin dalam formalin dapat melindungi warna dari serangga 

yang diawetkan.  

Menurut Sunaryo (1997), thinner merupakan bahan pelarut dan 

pengencer cat besi, cat kayu atau pernis yang umum digunakan terutama 

pada industri mebel di Indonesia. Thinner disamping mengencerkan dan 

melarutkan cat juga berfungsi melindungi kayu yang dicat dari gangguan 

mikrobia dan serangga perusak karena bersifat racun. 

Thinner termasuk ke dalam minyak pengering (drying oil) yaitu 

minyak yang disamping sebagai pelarut dan pengencer cat juga berfungsi 

mempercepat proses pengeringan cat. Proses pengeringan cat pada 

dasarnya bukan hanya terjadi Karena penguapan (evaporasi) dari 

pengencerannya tetapi juga Karena adanya reaksi kimia. Reaksi yang 

terjadi pada proses pengeringan cat karena adanya kandungan gliserida 

dari asam yang memiliki ikatan rangkap dua atau tiga pada pengencernya. 

Reaksi tadi disamping mempercepat proses pengeringan cat juga dapat 

mempertahankan keberadaan cat pada media. Kebanyakan minyak 

pengering tidak berpengaruh pada warna suatu cat, artinya minyak tadi 

tidak merubah warna cat. Justru minyak pengering dapat memberikan 

perlindungan pada warna, sehingga warna tetap terlihat cemerlang meski 

sudah cukup lama (Morrison, 1992). 

Hal yang juga perlu diperhatikan selain proses pengawetan adalah 

proses penyimpanan dari awetan vertebrata. Koleksi awetan serangga 

harus tetap terlindungi dari kerusakan yang diakibatkan oleh faktor kimia, 

fisika, maupun biologis. Caranya yaitu dengan menyimpannya kedalam 

kotak kaca yang tertutup rapat selain itu juga perlu memberikan bahan 

pengawet pelindung seperti: formalin tablet, thimol anti jamur, silika gel 

untuk menyerap uap air, atau dengan membuat sendiri thinner pelindung 

seperti yang telah dijelaskan pada cara kerja. 

Tujuan dari proses pembuatan awetan vertebrata adalah untuk 

dijadikan sebagai media pembelajaran yang digunakan dalam proses 

pembelajaran siswa. Dengan adanya media pembelajaran siswa akan lebih 
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mudah untuk menguasai materi pelajaran yang disampaikan oleh guru 

mereka. 

Dengan dibuktikannya thinner dapat dijadikan bahan pengawet 

vertebrata, diharapkan guru akan memanfaatkannya untuk mengajarkan 

kepada siswa mereka cara-cara pengawetan vertebrata. Karena disamping 

harus menggunakan media pembelajaran, guru juga dituntut untuk dapat 

mengajarkan kepada siswa bagaimana cara membuat media pembelajaran 

sehingga siswa akan lebih banyak lagi mendapatkan pengalaman 

belajarnya. Hal itu tentunya akan dapat meningkatkan mutu pendidikan di 

Indonesia yang selama ini tertinggal dari negara-negara yang lebih maju.  

 
D. SIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan “Thinner 

selain digunakan sebagai minyak pelarut dan pengencer cat, ternyata juga 

dapat digunakan sebagai bahan pengawet spesimen biologi berupa awetan 

vertebrata, sehingga dapat dijadikan alternatif pengganti formalin yang 

sekarang ini sulit didapat karena perdagangannya dibatasi akibat 

disalahgunakan untuk mengawetkan makanan.” 
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