
 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia adalah negara kepulauan yang 70% alamnya merupakan perairan 

yang terdiri dari rawa, sungai, danau, telaga, sawah, tambak, dan laut.  

Kekayaan alam ini sangat potensial untuk dimanfaatkan bagi pengembangan 

usaha perikanan.  Segala jenis hasil perikanan merupakan sumber bahan 

makanan yang mengandung protein tinggi.  Protein berguna untuk memenuhi 

kebutuhan gizi manusia agar tumbuh sehat.  Selain mengandung protein yang 

tinggi ikan juga mengandung vitamin dan mineral untuk pertahanan tubuh. 

 

Ikan gurami (Osphronemus gouramy Lac.) adalah salah satu ikan air tawar 

yang pemeliharaannya relatif mudah sehingga banyak dibudidayakan di 

Indonesia.  Ikan gurami diketahui mengandung gizi yang baik, daging yang 

tebal, gurih, rasa daging yang lezat, dan tekstur daging yang tidak lembek.  

Selain itu ikan gurami memiliki nilai jual yang tinggi dan kebutuhan untuk 

konsumsi yang setiap harinya semakin menunjukkan peningkatan (Akademi 

Perikanan Yogyakarta, 2011). 

 

Salah satu penyebab kurangnya ketersediaan ikan gurami di pasaran adalah 

pertumbuhan ikan yang relatif lambat jika dibandingkan dengan ikan air 

tawar lainnya sehingga memerlukan waktu yang lebih lama pada proses 
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budidaya dan pembenihan.  Di perairan alam, gurami hidup di sungai, rawa 

air tawar yang berada 50–600 meter di atas permukaan laut. Tempat ideal 

untuk budidaya gurami berada pada ketinggian 50–400 meter di atas 

permukaan laut dengan suhu optimal bagi pertumbuhan gurami adalah 24–

28°C (Murtidjo, 2001).  Menurut Effendi, Bugri, dan Widanarni (2006), 

pembudidaya ikan membutuhkan waktu delapan bulan untuk mencapai bobot 

500 gram per ikannya.  Menurut Akademi Perikanan Yogyakarta (2011), 

tingginya mortalitas larva yang disebabkan oleh penyakit juga merupakan 

faktor penyebab penyediaan benih yang belum sesuai dengan kebutuhan 

pasar. 

 

Penyakit merupakan salah satu faktor kendala dalam kegiatan budidaya yang 

disebabkan oleh ketidakseimbangan interaksi antara faktor lingkungan, inang, 

dan agen penyakit.  Faktor lingkungan dapat berperan sebagai pemicu 

terjadinya stres bagi inang akibat perubahan fisik, kimia, dan biologis 

lingkungan tersebut, sehingga daya tahan tubuh menurun dan menjadi rentan 

terhadap serangan penyakit (Irianto, 2007).  Menurut Hastuti (2007), pada 

umumnya budidaya ikan dengan padatan jumlah tinggi melebihi kondisi 

normal di lingkungan bebas akan meningkatkan stres yang memicu 

munculnya penyakit yang disebabkan oleh virus maupun bakteri. 

 

Secara umum penyakit ikan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu penyakit 

infeksius dan non infeksius. Penyakit infeksius terdiri dari penyakit yang 

disebabkan oleh parasit, bakteri, jamur, dan virus, sedangkan penyakit non-

infeksius disebabkan oleh lingkungan, makanan, dan genetis.  Salah satu 
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penyakit yang berbahaya bagi kegiatan budidaya adalah jamur (Subandi, 

2010).  Gejala adanya jamur yang dapat dilihat secara klinis adalah terdapat 

benang-benang halus  mirip dengan kapas yang menempel pada telur atau 

luka pada bagian eksternal ikan, serta perubahan warna sirip dan tubuh ikan 

menjadi merah.  Penyebaran jamur tersebut sangat cepat menular ke ikan lain 

yang berada dalam satu kolam.  Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian 

yang cukup besar bagi pembudidaya ikan (Jefri, 2011). 

 

Haryati (2005), menyatakan bahwa pakan merupakan faktor pembatas 

produksi dalam suatu kegiatan budidaya terutama budidaya ikan secara 

intensif, setelah faktor kunci yang lain terpenuhi. Pada budidaya intensif, 

pakan merupakan penentu pertumbuhan, apabila pakan yang diberikan tidak 

memenuhi syarat maka laju pertumbuhan akan menurun, berkurangnya bobot 

badan dan terjadinya malnutrisi.  Palinggi dan Usman (2005) menyatakan 

bahwa ikan dapat tumbuh dengan baik bila diberi pakan yang berkualitas 

yaitu pakan yang mengandung semua nutrien yang dibutuhkan oleh ikan 

untuk tumbuh.  Pakan yang berkualitas diperoleh dari hasil ramuan yang baik 

dari bahan-bahan berkualitas. 

 

Tingkat mortalitas ikan akan tinggi, apabila sistem imun ikan kurang 

memadai.  Peningkatan sistem imun dapat dilakukan dengan pemberian 

pakan bernutrisi tinggi, salah satunya adalah rumput laut Sargassum sp. dan 

inositol.  Rumput laut berpotensi sebagai produsen metabolit bioaktif yang 

beragam dengan aktivitas yang sangat luas sebagai antibakteri, antivirus, 

antijamur, dan sitotastik.  Kandungan nutrisi yang cukup juga dapat 
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meningkatkan laju pertumbuhan ikan gurami.  Menurut Winarno (1990), 

rumput laut umumnya mengandung air antara 12,95–27,50 %, protein  

1,60–10,00 %, karbohidrat32,25–63,20 %, lemak 3,50–11,00 %, serat kasar 

3,00–11,40 % dan abu 11,50–23,70 %.  Sargassum sp. merupakan alga coklat 

(Phaeophyceae) yang dikenal mengandung bahan kimia utama sebagai 

sumber alginat, protein, vitamin C, tannin, iodin, dan phenol.  Kandungan 

alginat dalam alga coklat ini mampu meningkatkan sistem ketahanan tubuh 

pada ikan.  Inositol merupakan nutrisi alami yang tersusun atas isomer gula 

alkohol dengan rantai C6 dan termasuk kelompok vitamin B-kompleks serta 

dapat membantu dalam peningkatan imunitas tubuh.  Inositol merupakan 

bahan alami yang dapat ditemukan pada jaringan tumbuhan dan hewan.  

Inositol juga dapat disintesis dalam tubuh manusia. Makanan yang dapat 

menjadi sumber inositol adalah biji-bijian, kacang-kacangan, dan sereal.   

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penambahan rumput laut 

Sargassum sp. dan inositol pada pakan komersil terhadap peningkatan 

pertumbuhan dan daya tahan tubuh juvenil ikan gurami (Osphronemus 

gouramy Lac.). 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Diharapkan penelitian ini dapat  memberi informasi ilmiah kepada 

masyarakat khususnya pembudidaya ikan gurami (Osphronemus gouramy 

Lac.) bahwa penambahan rumput laut Sargassum sp. dan senyawa inositol 
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pada pakan komersil dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan 

melindungi ikan gurami (Osphronemus gouramy Lac.) dari mikroorganisme 

yang disebabkan oleh protozoa yaitu Myxobolus sp. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

Ikan gurami (Osphronemus gouramy Lac.) memiliki pertumbuhan yang sangat 

lambat dan mudah terserang penyakit.  Selain itu, tingkat mortalitas ikan akan 

tinggi apabila sistem imun ikan kurang memadai.  Pakan merupakan salah satu 

penentu pertumbuhan serta sistem imun, apabila pakan yang diberikan tidak 

memenuhi syarat maka laju pertumbuhan dan bobotnya akan menurun. 

Peningkatan sistem imun dan pertumbuhan dapat dilakukan dengan 

pemberian pakan bernutrisi tinggi dan mengandung bahan yang dapat 

meningkatkan kekebalan tubuh ikan.  Salah satu bahan yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan daya tahan tubuh ikan adalah rumput laut Sargassum sp.  

Rumput laut memiliki kandungan nutrisi yang tinggi.  Selain untuk 

meningkatkan laju pertumbuhan ikan, rumput laut ini juga diharapkan dapat 

meningkatkan daya tahan tubuh ikan gurami (Osphronemus gouramy Lac.).  

Inositol merupakan karbohidrat yang mempunyai peran penting sebagai dasar  

struktural untuk pembawa pesan sekunder ke dalam sel eukariotik.  Inositol 

adalah nutrisi alami yang tersusun atas isomer gula alkohol dengan rantai C6 

yang juga diharapkan dapat membantu dalam peningkatan daya imunitas 

tubuh dan menjaga membran sel ikan gurami (Osphronemus gouramy Lac.).  
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E. Hipotesis 

 

Pemberian rumput laut Sargassum sp. dan inositol pada pakan komersil 

mampu memacu pertumbuhan dan meningkatkan daya tahan tubuh juvenil 

ikan gurami (Osphronemus gouramy Lac.).   


