
 

 

 

 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

 

Protein adalah jenis asupan makan yang penting bagi kelangsungan 

metabolisme di dalam tubuh, protein menyumbang paling besar kalori di 

dalam tubuh dibandingkan dengan asupan makanan penghasil energi lain 

seperti karbohidrat dan lemak.  

 

Untuk melangsungkan kehidupannya, ikan memerlukan protein pada kadar 

yang beragam tergantung pada tahap kehidupannya.  Pada saat berupa 

juvenil, ikan membutuhkan protein berkisar antara 48% hingga 54,2% dalam 

pakan yang diberikan (Wawan dan Marzuqi, 2012), sedangkan Yunita (2014) 

menyatakan bahwa kebutuhan protein pada tingkat kehidupan dewasa atau 

usia memijah berkisar antara 25% hingga 40% untuk berbagai jenis induk. 

 

Kebutuhan ikan akan protein tinggi ketika berusia juvenil karena pada saat 

tahapan juvenil, ikan menggunakan protein yang berasal dari pakan untuk 

melakukan pertumbuhan, namun ketika pertumbuhan terhenti akibat faktor 

usia dan genetik, maka protein yang terkandung pada pakan digunakan untuk 

mengadakan persiapan pemijahan dan pematangan gonad. 

Selain berfungsi sebagai penghasil energi, protein juga bertanggung jawab 

atas beberapa keseimbangan komponen sel seperti peran sebagai komponen 



2 
 

penyusun membran sel.  Selain bertindak sebagai komponen struktural, 

protein juga berperan secara fungsional sebagai hormon dan enzim.  Menurut 

Oktavia (2011) menyatakan alfa-keratin adalah protein struktural yang 

menyusun epidermis makhluk hidup dalam bentuk kuku, cakar, sisik, dan 

tanduk. Protein fungsional seperti hemoglobin yang berperan sebagai 

transmiter oksigen untuk tubuh, serta insulin yang bertanggung jawab dalam 

mengubah glikogen menjadi glukosa, protein-protein tersebut bekerja secara 

kompak untuk berperan dalam proses pertumbuhan makhluk hidup. 

 

Protein ada yang mampu disintesis sendiri oleh tubuh namun ada beberapa 

jenis protein yang harus didatangkan dari luar tubuh sebagai asupan. Protein 

asupan ini bisa didapatkan dari makanan yang berasal dari tumbuhan atau 

hewan. Protein yang didapatkan dari hewan sebagian besar dikonsumsi dari 

ikan, data statistik menunjukkan bahwa konsumsi ikan (perkapita/tahun)  

selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu sebesar  32,25 kg 

(2011), 33,89 kg (2012), dan meningkat hingga pada angka 35,14 kg di tahun 

2013 (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2013). Seiring dengan 

semakin meningkatnya kebutuhan akan konsumsi ikan, ketersediaan ikan 

tangkapan justru menurun, sehingga konsumen lebih mengandalkan ikan 

budidaya. Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki tingkat 

perkembangan sektor perikanan budidaya yang besar dengan dihasilkannya 

7.937.072 ton ikan pada tahun 2011, namun ternyata belum dapat mencukupi 

kebutuhan masyarakat (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2013). 

 



3 
 

Kurangnya ikan dari sektor budidaya juga terasa di Propinsi Lampung 

khususnya di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Ikan air 

tawar menjadi kegemaran masyarakat di lingkungan ini terutama ikan gurami 

(Osphronemus gouramy Lac.), bahkan ikan gurami (Osphronemus gouramy 

Lac.) dari tempat ini dikirim hingga luar propinsi. Kebutuhan ikan air tawar 

tinggi, sehingga kegiatan budidaya perlu diintensifkan. Faktor  yang menjadi 

kendala dalam kesuksesan budidaya pembesaran maupun pendedaran adalah 

mencari kualitas induk yang unggul.  Induk yang unggul diharapkan akan 

memijahkan benih yang juga memiliki kualitas yang unggul dari segi 

pertumbuhan, perkembangan, perawatan, dan harga (pertumbuhan yang 

cepat, tahan penyakit, dan memiliki daya jual yang tinggi).  

 

Selama ini kecamatan Purbolinggo hanya mengandalkan bibit yang berasal 

dari BBAT (Balai Budidaya Air Tawar) Sukabumi, induk tersebut selanjutnya 

disilangkan lagi sampai beberapa keturunan sehingga sifat unggulnya menjadi 

hilang. Seperti pertumbuhan menjadi yang lambat, mudah mati, maupun 

terserang penyakit. 

 

Dalam kegiatan budidaya ikan, hal yang penting diperhatikan adalah 

kecukupan nutrisi untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan ikan. 

Nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan ikan budidaya adalah nutrien 

dari jenis karbohidrat, lipid, lemak, dan protein.  Protein adalah zat 

pembangun yang sangat penting dalam pertumbuhan sehingga protein 

dibutuhkan dalam jumlah yang besar oleh ikan.  
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Senyawa turunan asam amino yang disebut dengan taurin yang diberikan 

pada ikan cobia (Rachycentron canadum) diketahui mampu meningkatkan 

pertumbuhan dan kematangan gonadnya (Widiastuti, Kanedi, dan Nukmal, 

2011). Selain dapat meningkatkan pertumbuhan dan pematangan gonad ikan 

cobia, pemberian taurin pada larva ikan kerapu (Epinephelus fuscoguttatus) 

dapat meningkatkan kelulushidupan (Widiastuti, Kanedi, dan Nukmal, 2004). 

Taurin pada ikan air laut dan ikan air tawar tersebut diberikan secara 

langsung maupun dengan cara dicampurkan ke dalam pakan, selain itu 

pemberian senyawa osmolit organik taurin ini pernah dilakukan pada ikan 

gurami (Osphronemus gouramy Lac.) pradewasa dan diketahui dapat 

meningkatkan pertumbuhan, indeks hepar somatik (IHS), indeks visceral 

somatik (IVS), dan muscle ratio (MR) namun belum dapat meningkatkan 

indeks gonad somatik (IGS) (Yuliana, 2014). 

 

Pemberian taurin pada gurami (Osphronemus gouramy Lac.) pada usia pijah 

belum pernah dilakukan, sehingga pengujian pemberian senyawa osmolit 

organik taurin pada gurami usia pijah perlu dilakukan dengan harapan 

memperoleh informasi tentang kemampuan taurin terutama dalam hal 

mempengaruhi besarnya fekunditas dan tingkat kelulushidupan larva gurami 

(Osphronemus gouramy Lac.). 
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B.  Tujuan 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Untuk mengetahui pengaruh penambahan senyawa osmolit organik 

taurin pada pakan komersil terhadap tingkat fekunditas ikan gurami 

(Osphronemus gouramy Lac.) usia pijah. 

2.  Untuk mengetahui tingkat kelulushidupinduan larva ikan gurami 

(Osphronemus gouramy Lac.) yang dihasilkan dari induk yang diberi 

tambahan taurin pada pakan maupun yang tidak. 

 

C.  Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Mendapatkan informasi tentang peran senyawa osmolit organik taurin 

dalam meningkatkan fekunditas ikan gurami (Osphronemus gouramy 

Lac.) dan tingkat kelulushidupan larvanya. 

2.  Memberikan informasi bagi petani pembudidaya tentang manfaat 

penggunaan senyawa taurin pada ikan budidaya terutama jenis ikan 

gurami (Osphronemus gouramy Lac.).  

 

D.  Kerangka Pemikiran 

 

Dalam proses pematangan gonad hingga pemijahan, ikan gurami 

(Osphronemus gouramy Lac.) membutuhkan energi yang sangat besar.  

Energi yang didapatkan berasal dari nutrisi pakan yang mengandung 

karbohidrat, protein, lemak dan lain-lain.  Senyawa osmolit organik taurin 
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adalah turunan asam amino bebas, sedangkan asam amino sendiri berperan 

penting dalam pertumbuhan.  Senyawa taurin berperan dalam mempermudah 

transfer air dan mineral oleh sistem saraf sehingga proses metabolisme akan 

berjalan dengan lebih baik.  

 

Taurin mampu berperan dalam membantu efisiensi energi yang berada pada 

otot ikan sehingga energi yang berlebih disimpan dalam hati dalam bentuk 

lipid dan gonad (untuk proses vitellogenesis).  Dalam keadaan matangnya 

organ reproduksi untuk berlanjut pada pemijahan, kadar gula darah ikan akan 

meningkat karena kebutuhan penggunaan energi yang cukup besar. Produksi 

gula darah yang meningkat diinduksi oleh kadar progesteron yang tinggi saat 

fase reproduksi.  Glukosa akan mempercepat proses pembentukan trigliserida 

di dalam hati.  Penggunaan taurin sebagai tambahan pada pakan diharapkan 

mampu membantu meningkatkan fekunditas dan kelulushidupan ikan gurami 

(Osphronemus gouramy). 

 

E.  Hipotesis 

 

Hipotesis dari penelitian ini adalah penambahan senyawa osmolit organik 

taurin mampu meningkatkan fekunditas dan meningkatkan kelulushidupan 

larva ikan gurami (Osphronemus gouramy Lac.). 

 


