
 
 
 
 
 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A.  Ikan Gurami (Osphronemus gouramy Lac.) 

 

1.  Gambaran Tentang Ikan Gurami (Osphronemus gouramy Lac.) 

 

Ikan gurami (Osphronemus gouramy Lac.) adalah ikan yang asli berasal 

dari Indonesia, tepatnya berasal dari perairan daerah Sunda kemudian 

menyebar hingga ke perairan Malaysia, Thailand, Ceylon, hingga sampai 

ke Australia. Ikan gurami (Osphronemus gouramy Lac.) merupakan 

keluarga dari Anabantidae. Ikan gurami (Osphronemus gouramy Lac.) 

menjadi kegemaran untuk konsumsi maupun hanya sebagai ikan hias 

(Sutanto, 2014).  

 

Sebagai ikan konsumsi  gurami (Osphronemus gouramy Lac.) lebih 

digemari karena memiliki tekstur daging yang kompak dan padat serta 

gurih dan berduri besar. Sebagai ikan hias karena ikan gurami 

(Osphronemus gouramy Lac.) memiliki sisik yang berwarna warni. Hal 

yang menjadikan menarik bagi para petani pembudidaya untuk 

membudidayakan gurami (Osphronemus gouramy Lac.) karena tidak 

membutuhkan perawatan yang intensif, hanya dengan memastikan dalam 

kolam perawatan selalu tersedia air dengan jumlah cukup besar (Sani, 

2014).  
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Ikan gurami (Osphronemus gouramy Lac.) memiliki harga yang cenderung 

lebih tinggi dibandingkan dengan jenis ikan budidaya yang lain. Bila ikan 

lain hanya mampu mencapai berat tertentu pada saat dewasanya, maka 

tidak demikian dengan gurami (Osphronemus gouramy Lac.), karena saat 

berumur dewasa mampu mencapai berat hingga 8 kg. Membudidaya 

gurami (Osphronemus gouramy Lac.) tidak layaknya beternak jenis 

peliharaan yang lain.  Ikan gurami (Osphronemus gouramy Lac.) adalah 

pemakan segala, ketika kehabisan pakan komersil maka dapat digunakan 

daun-daunan seperti daun pepaya, daun sente, daun keladi, ketela pohon 

dan lain-lain sebagai pakan (Sani, 2014). 

 

2.  Klasifikasi Gurami (Osphronemus gouramy Lac.) 

 

Menurut Tim Karya  Tani Mandiri (2013) klasifikasi ikan gurami adalah : 

Kingdom  : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Class   : Actinopterygii 

Order   : Perciformes 

SubOrder  : Belontiidae 

Family  : Osphronemidae 

Genus   : Osphronemus 

Species  : Osphronemus gouramy Lac. 

 

3.  Ciri Morfologi Gurami (Osphronemus gouramy Lac.) 

 

Menurut Sani (2014) gurami (Osphronemus gouramy Lac.) memiliki ciri-

ciri morfologi badan berbentuk pipih, panjang tubuhnya 2 kali lebih besar 
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dibandingkan dengan lebarnya, memiliki sirip lengkap dengan modifikasi 

pada sirip perutnya sehingga berbentuk seperti benang.  Sirip punggung 

memiliki 12-13 jari-jari keras dan 11-13 jari-jari lunak, sirip anal dengan 

9-11 jari-jari keras dan 9-21 jari-jari lunak, sirip dada terdiri atas 2 jari-jari 

keras dan 13-14 jari-jari lunak, memiliki gurat sisi sempurna dengan 30-33 

keping sisik dari kepala hingga ekor. 

 

Perut gurami (Osphronemus gouramy Lac.) akan berwarna keperakan, 

sedangkan pada bagian punggungnya akan berwarna sawo matang.  Saat 

masih muda, dahi masih rata dan akan mulai terbentuk ketika gurami 

(Osphronemus gouramy Lac.) menginjak umur dewasa dan siap untuk 

memijah (Sutanto, 2014). 

 

4.  Ciri Morfologi Induk Gurami (Osphronemus gouramy Lac.) 

 

Morfologi induk gurami akan sedikit mengalami perubahan dibandingkan 

saat gurami berumur muda.  Morfologi induk gurami dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Ikan gurami jantan dan betina (Harpandi, 2013) 
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Menurut Sutanto (2014) ikan gurami (Osphronemus gouramy Lac.) jantan 

memiliki ciri-ciri : 

1.  dahi lebih menonjol; 

2.  pangkal sirip dada pada jantan memiliki warna yang lebih cerah; 

3.  operkulum pada jantan berwarna lebih cerah; 

4.  ekor induk gurami jantan rata; 

5.  rahang bawah tebal; 

Ikan gurami betina (Osphronemus gouramy Lac.) memiliki ciri-ciri : 

1.  dahi tidak begitu menonjol; 

2.  sirip dada berwarna lebih gelap; 

3.  operkulum lebih gelap; 

4.  sirip ekor membulat; 

5.  rahang bawah lebih tipis 

 

B.  Taurin 

 

 

Taurin adalah  asam 2 - amino – ethanesulfonic yang merupakan turunan asam 

amino yang banyak ditemukan terkandung pada mamalia.  Taurin berperan 

dalam meningkatkan dan meregulasi ion kalsium di dalam sistem saraf pusat, 

sehingga dengan perannya ini taurin berfungsi sebagai neurotransmitter, 

neuromodulator dan bertindak sebagai neuroprotector (Wu and Prentice, 2009). 

Selain memiliki fungsi tersebut senyawa osmolit organik taurin juga berperan 

dalam meningkatkan kadar asam amino dalam tubuh sehingga tersedianya 

asam amino dalam jumlah banyak akan dikonversi menjadi energi 

(Preventionindonesia, 2009). 
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Taurin juga berperan dalam merangsang saraf pusat untuk memicu reaksi 

katabolisme pada otot dengan mengaktifkan kerja saraf sehingga meningkatkan 

denyut nadi serta meningkatkan pemompaan oksigen dan darah (Shills and 

Moshe, 2001).  Taurin juga berperan dalam menjaga stabilitas membran, 

keseimbangan homeostasis kalsium, memacu pertumbuhan dan penglihatan 

serta mampu menstimulasi kegiatan glikolisis dan glikogenesis (Redmond., 

Stapkleton, and David, 1983).  

 

Adapun rumus kimia senyawa osmolit organik taurin adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2. Rumus kimia taurin (Yunita, 2014) 

 

 

Kandungan taurin pada ikan banyak ditemukan pada beberapa jaringan seperti 

pada jaringan tulang, jaringan jantung, dan jaringan otak.  Taurin memiliki 

kemampuan untuk menurunkan tekanan darah dan mereduksi kolesterol dalam 

darah (Kadam dan Prabhasankar, 2010).  Menurut Larsen, Eilersten, dan 

Elvevoll (2011) penggunaan senyawa taurin mampu menurunkan tingkat 

trigliserida dalam darah dan menurunkan indek arterogenik. 

 

C. Pakan dan Nutrisi 

 

Pakan adalah faktor penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Di 

dalam pakan terkandung berbagai jenis zat yang dapat dikonversi menjadi 
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energi untuk bertumbuh maupun bereproduksi.  Pemberian pakan dengan 

kualitas dan kuantitas yang tinggi menjadikan pertumbuhan ikan lebih cepat.  

Sani (2014) menyatakan bahwa induk-induk yang diberi makanan yang 

terjamin dapat dipijahkan sebanyak 2 kali pertahun selama 5 tahun berturut-

turut. 

 

Penambahan pakan daun-daunan dengan berat porsi sebesar 5-10% dari bobot 

ikan dapat meningkatkan ketahanan penyakit pada ikan dan dapat membuat 

telur tidak banyak diselubungi lemak sehingga dapat memudahkan proses 

pembuahan oleh sperma dari ikan jantan (Sendjaja, Riski, dan Wibowo, 2013). 

Selain itu lemak juga memiliki peran penting dalam menunjang pertumbuhan, 

bila pakan memiliki kandungan lemak yang sangat rendah maka protein yang 

disimpan akan dikonversi menjadi energi untuk beraktivitas, sehingga 

mengurangi kecepatan pertumbuhan (Kardana, Haetami, dan Subhan, 2012). 

 

D.  Tingkat Kematangan Gonad 

 

Perkembangan gonad secara umum dapat dibagi menjadi 2 tahap.  Tahapan 

yang pertama adalah tahap pertumbuhan gonad hingga organ kelamin 

menjadi dewasa, tahapan ini dimulai sejak telur menetas sampai mencapai 

dewasa kelamin.  Tahapan kedua yaitu pematangan gamet yang dimulai sejak 

ikan mengalami matang kelamin dan tetap terus berkembang selama fungsi 

reproduksinya berjalan normal (Kordi, 2000). 
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Effendi (1997), membagi tingkat kematangan gonad berdasarkan perubahan 

morfologi organ seksual ikan, secara umum tingkat kematangan gonad dapat 

dibagi atas : 

Dara : Organ seksual sangat kecil berdekatan di bawah tulang punggung, 

testis dan ovarium transparan, tidak berwarna sampai abu-abu. Telur 

tidak terlihat dengan mata biasa. 

Dara berkembang : Testis dan ovarium jernih, abu-abu merah. Panjangnya 

setengah atau lebih sedikit dari panjang rongga bawah. Telur satu 

persatu dapat terlihat dengan kaca pembesar. 

Perkembangan I : Testis dan ovarium bentuknya bulat telur, berwarna 

kemerah-merahan dengan pembuluh kapiler. Gonad mengisi kira-kira 

setengah ruang ke bagian bawah. Telur dapat terlihat seperti serbuk 

putih. 

Perkembangan II : Testis berwarna putih kemerah-merahan, tidak ada sperma 

kalau bagian perut ditekan. Ovarium berwarna oranye kemerah-

merahan. Telur dapat dibedakan dengan jelas,bentuknya bulat telur. 

Ovarium mengisi kira-kira dua pertiga ruang bawah. 

Bunting : Organ seksual mengisi ruang bawah. Testis berwarna putih, keluar 

tetesan sperma kalau ditekan perutnya. Telur bentuknya bulat, 

beberapa dari telur ini jernih dan masak. 

Mijah :Telur dan sperma keluar dengan sedikit tekanan di perut. Kebanyakan 

telur berwarna jernih dengan beberapa yang berbentuk bulat telur 

tinggal dalam ovarium. 
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Mijah/Salin : Gonad belum kosong sama sekali, tidak ada telur yang bulat    

telur. 

Salin : Testis dan ovarium kosong dan berwarna merah. Beberapa telur  

sedang ada dalam keadaan dihisap kembali. 

Pulih Salin : Testis dan ovarium berwarna jernih, abu-abu merah. 

 

Effendi (2001) membagi  perkembangan gonad ikan menjadi 5 tingkatan 

yaitu : 

TKG Betina Jantan 

I Ovari terlihat seperti benang yang 

memanjang sepanjang tulang 

punggung 

Testis berwarna jernih dan memanjang 

seperti benang terletak di ujung 

rongga tubuh. 

II Telur belum terlihat jelas, namun 

ovari sudah terlihat lebih gelap 

kekuningan dan bertambhan besar 

Warna menyerupai warna usus, 

ukurannya sudah mulai membesar. 

III Warna tetap kuning, namun telur 

sudah dapat terlihat oleh mata. 

Ukuran membesar dan mulai muncul 

seperti gerigi pada bagian tepi. 

IV Usus terdesak karena ukuran ovari 

yang semakin membesar, dan telur 

terlihat sudah mulai terpisah-pisah. 

Nampak seperti pada tingkat III, 

namun lebih pejal dari sebelumnya. 

V Ovari berkerut, dindingnya tebal, 

dan butir telur yang tersisa berada 

dekat dengan tempat pelepasan. 

Testis bagian pangkal mulai 

mengempis dan bagian dekat 

pelepasan masih terisi. 

  

Tingkat ketercapaian kematangan gonad dapat ditandai dengan besar berat 

badan akibat kegiatan metabolisme.  Adelina (1997) menyatakan bahwa 

energi untuk proses pertumbuhan berasal dari sisa energi yang digunakan 

untuk metabolisme, namun pertumbuhan untuk somatik berbeda halnya 

dengan pertumbuhan gonad.  Berat badan ikan dijadikan indikasi adanya 

perkembangan gonad, secara alami penambahan berat badan ikan dapat 

digunakan untuk menandai tingkat kematangan gonad (Nicolsky,1969) 
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Sendjaja, dkk (2013) menyatakan bahwa induk ikan gurami (Osphronemus 

gouramy Lac.) jantan yang siap memijah akan memiliki karakteristik badan 

berwarna kemerahan dan hitam terang, bagian bawah perut berbentuk 

meruncing, susunan sisik normal dan gerakannya lincah, sedangkan induk 

betina gurami (Osphronemus gouramy Lac.) bila matang gonad akan 

memiliki karakteristik susunan sisik yang agak membuka, gerakan tenang dan 

lambat, bagian perut akan lebih besar dan membulat, serta warna badan akan 

relatif lebih terang. 

 

E  Fekunditas 

 

Menurut Unus dan Omar (2010) fekunditas berarti jumlah telur yang mampu 

dihasilkan oleh induk betina pada tingkat matang gonad III dan IV.  Besar 

kecilnya fekunditas dipengaruhi oleh panjang tubuh, bobot ikan betina, jenis 

spesies dan ketersediaan asupan makanan.  Sani (2014) menyatakan bahwa 

ikan gurami betina (Osphronemus gouramy Lac.) memiliki kemampuan 

menghasilkan telur sebanyak 500-3.000 butir dalam satu kali musim 

pemijahan, sedangkan Sutanto (2014) menyatakan bahwa induk betina gurami 

(Osphronemus gouramy Lac.) mampu menghasilkan sebanyak 5000 butir telur  

per ekor dalam sekali pemijahan. 


