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I. PENDAHULUAN  

 

 

 

A. Latar Belakang  

 
 

Ikan gurami (Osphronemus gouramy Lac.) merupakan ikan air tawar yang 

memiliki gizi tinggi dan nilai ekonomi penting serta banyak digemari oleh 

masyarakat Indonesia, terutama masyarakat di kota Palembang. Ikan gurami 

mampu bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang berkadar oksigen 

rendah karena adanya alat pernafasan tambahan berupa labirin. Ikan gurami 

sudah lama dibudidayakan oleh peternak ikan di Indonesia, namun masih 

banyak kendala yang dihadapi oleh petani ikan. Laju pertumbuhan ikan ini 

juga sangat lambat bila dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya. 

Rendahnya laju pertumbuhan tersebut diduga berkaitan dengan cara 

pemberian pakan dalam budidayanya, yang hanya berupa daun kangkung 

dan sisa makanan manusia (Hatimah, 1991).  

Menurut Nugroho dan Kurniasi ( 2003 ), pakan yang bernutrisi sangat 

dibutuhkan untuk masa pertumbuhan. Ikan gurami merupakan ikan yang 

bersifat omnivora, namun pada masa dewasa ikan gurami akan bersifat 

herbivora. Para pembudidaya ikan gurami dapat mengalami gagal panen 

karena adanya penyakit yang menyerang ikan gurami. Penyebab penyakit 
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yang sering dijumpai oleh petani gurami yaitu bakteri, jamur, cacing, dan 

parasit.  

Senyawa taurin digunakan oleh hewan air untuk beradaptasi terhadap 

perbedaan salinitas lingkungan. Jika ikan mampu beradaptasi terhadap 

lingkungan maka ikan akan mampu bertahan hidup dan tidak mudah 

terserang penyakit. Laju pertumbuhan ikan yang lambat akan 

mengakibatkan kerugian bagi petani ikan gurami (Okuzumi dan Fujii, 

2000). 

Menurut Redmont, Stapkleton, Neary, dan David (1983) di dalam tubuh, 

taurin mempunyai banyak fungsi terutama berperan penting dalam proses 

fisiologis tubuh, stabilitas membran, mengatur keseimbangan ion Ca dan Na 

pada sel, menstimulasi glikolisis dan glikogenesis, memacu pertumbuhan, 

osmoregulasi, dan penglihatan. Taurin merupakan senyawa asam sulfonat 

turunan asam amino sistein, taurin dihasilkan di dalam tubuh di otak, 

empedu, dan otot – otot tulang.  

Alga adalah tumbuhan tingkat rendah yang tidak berpembuluh dan termasuk 

dalam kelompok Thallophyta atau dikenal dengan tumbuhan bertalus, tidak 

memiliki akar, batang, dan daun sejati tetapi hanya menyerupai saja, hidup 

menempel pada substrat dengan menggunakan holdfast. Berklorofil a untuk 

fotosintesis dan juga mengandung pigmen lainnya. Pemanfaatan alga untuk 

menunjang kehidupan manusia telah banyak dilakukan dalam berbagai 

bidang baik pangan maupun sandang. Semua usaha pemanfaatan alga telah 

dilakukan baik secara tradisional maupun intensif dalam berbagai aspek, 
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seperti dalam budidaya untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal, 

juga di berbagai bidang industri, dalam skala kecil, industri rumah tangga, 

dan dalam skala besar, pabrik dan lain-lain (Bold dan Wynne, 1978 ). 

 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan latar belakang sebagaimana yang hasilnya 

diharapkan dapat membantu para pembudidaya ikan gurami. 

 

 

B. Tujuan  Penelitian 

 

 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan 

ikan gurami ( Osphronemus gouramy Lac. ) yang diberi penambahan 

senyawa taurin serta Gracillaria sp. dan Sargassum sp. pada pakan 

komersilnya. 

 

 

C. Manfaat  

 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang pengaruh penambahan senyawa asam sulfonat amino 

taurin serta Gracillaria sp. dan Sargassum sp. pada pakan komersil terhadap 

laju pertumbuhan ikan gurami. 

 

 

D. Kerangka Pikir  

 

 

Pakan adalah salah satu hal yang mempengaruhi pertumbuhan ikan gurami. 

Terdapat 2 jenis pakan yang biasa digunakan yaitu pakan alami dan pakan 
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komersil atau buatan. Pakan komersil ini komposisinya sudah dibuat agar 

memenuhi gizi yang diperlukan ikan agar tumbuh dengan optimal.  

 

Taurin sebagai salah satu senyawa asam sulfonat amino dan merupakan 

turunan dari asam amino sistein yang diketahui berfungsi sebagai 

antioksidan dalam tubuh, dapat mendetoksifikasi racun – racun yang dapat 

masuk ke dalam tubuh dan sebagai neurotransmitter yang membantu 

mempermudah sistem saraf mengantarkan air dan mineral ke dalam darah, 

sehingga metabolisme dalam tubuh berjalan dengan baik. Selain taurin, 

digunakan juga alga untuk mempercepat pertumbuhan ikan gurami. Alga 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah alga yang dapat dikonsumsi 

manusia seperti Gracillaria sp.,  sedangkan alga yang tidak dikonsumsi 

manusia melainkan dapat digunakan sebagai campuran pakan ternak adalah 

Sargassum sp.  Alga tersebut memiliki kandungan senyawa yang dapat 

menunjang pertumbuhan ikan gurami.  Dengan ditambahkannya senyawa 

taurin, jenis alga Gracillaria sp., dan Sargassum sp., pada pakan komersil 

ikan gurami diharapkan dapat meningkatkan metabolisme yang selanjutnya 

dapat memaksimalkan pertumbuhan ikan gurami.  
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E. Hipotesis  

 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :  

1. Pakan komersil yang diberi senyawa taurin dapat menghasilkan 

pertumbuhan terbaik dibandingkan dengan pakan alga dan pakan 

komersil tanpa taurin. 

2. Pakan komersil yang diberi campuran alga Gracillaria sp. dapat 

menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan pakan 

yang diberi campuran alga Sargassum sp. dan pakan komersil tanpa 

taurin. 

3. Pakan komersil yang diberi campuran alga Sargassum sp. dapat 

menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan pakan 

komersil tanpa taurin.  


