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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Klasifikasi Ikan Gurami (Osphronemus gouramy) 

 

 

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 01 – 6485.1 – 2000 

yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (2000), ikan gurami (O. 

gouramy) memiliki klasifikasi ilmiah sebagai berikut : 

Kingdom   : Animalia 

Filum   : Chordata 

Kelas   : Actinopterygii 

Ordo  : Perciformes 

Famili  : Osphronemidae 

Genus  : Osphronemus  

Spesies  : Osphronemus gouramy 

 

 

B. Morfologi Ikan Gurami 

 

 

Bentuk badan ikan gurami agak panjang, tinggi dan pipih kesamping 

(Compresed).  Badannya berwarna kecoklatan dengan bintik hitam pada sirip 

dada.  Ikan ini memiliki mulut yang kecil dan dapat disembulkan.  Ikan yang 

sudah dewasa memiliki rahang bagian bawah yang agak menonjol, dan bagian 

rahangnya juga terdapat gigi kecil yang berbentuk kerucut dengan deretan gigi 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Osphronemidae&action=edit&redlink=1
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sebelah luar lebih besar dari pada gigi sebelah dalam.  Sisiknya besar dan pada 

bagian kepala mempunyai sisik tepian yang agak kasar.  Pada jari- jari 

pertama dari sirip perut terdapat alat peraba berupa benang yang panjang.  

Ikan gurami dilengkapi dengan alat pernafasan tambahan (labyrinth) yang 

fungsinya untuk menghirup langsung oksigen dari udara atau pada perairan 

yang miskin oksigen.  Alat ini berupa selaput yang berkelok-kelok yang 

menonjol dari tepi atas insang yang pertama (Rukmana, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Morfologi Ikan Gurami 

 

Ciri khas gurami dewasa memiliki lebar badan hampir 2 kali panjang kepala 

atau ¾ kali panjang tubuhnya. Bentuk kepalanya tumpul, dengan dahi yang 

agak menonjol (Gambar 1).  Ikan gurami yang sudah dewasa diatas 

punggungnya terdapat sirip punggung yang keras dan tajam serta dibawah 

sirip punggungnya terdapat tulang rusuk yang bergaris menyilang (Sarwono 

dan Sitanggang, 2007).  Ikan gurami merupakan ikan yang peka terhadap suhu 

rendah, suhu optimal untuk ikan gurami berkisar antara 28-32 oC (Huet, 1971 

dan Hardjamulia, 1978). 
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Ikan gurami memiliki pertumbuhan yang relatif lambat, dan mulai dapat 

dipijahkan pada umur 4-5 tahun ketika sudah memiliki berat sekitar 1,5 – 2 

Kg.  Ikan gurami saat umur 1 – 2 tahun sulit dibedakan antara jantan dan 

betina.  Membedakan ikan gurami jantan dan betina yaitu dapat dilihat pada 

kepala, dasar sirip dada, operculum dan sirip ekor.  Pada ikan gurami jantan 

yang sudah dewasa mempunyai semacam tonjolan pada kepalanya yang 

berada diantara bibir atas dan mata, sedangkan ikan gurami betina tidak 

memilikinya.  Dasar sirip dada ikan gurami jantan berwarna keputih-putihan 

sedangkan pada betinanya berwarna hitam.  Operculum berwarna kekuning – 

kuningan pada ikan gurami jantan dan berwarna putih kecoklatan pada betina.  

Ujung sirip ekor ikan gurami jantan relatif rata sedangkan pada sirip ekor ikan 

gurami betina melengkung.  Ikan betina yang sudah matang telurnya dicirikan 

dengan perutnya yang membundar dan agak lunak jika diraba (Sumantadinata, 

1981). 

 

Larva ikan gurami yang baru menetas tidak diberi pakan karena masih 

memiliki cadangan pakan berupa yolk egg (kuning telur).  Pada hari ke-7 

kuning telur mulai menipis, sehingga larva akan belajar mencari makan 

sendiri.  Pakan tambahan sebaiknya berupa pakan alami dari zooplankton 

(Dhapnia sp., Moina sp., cacing sutera) dengan dosis 75% bobot badan/hari.  

Pada hari ke-9 cadangan kuning telur pada larva ikan gurami habis, yang 

merupakan masa kritis.  Pakan berupa kutu air (Dhapnia sp., dan Moina sp.) 

dan cacing sutera (Tubifex sp.) diberikan secara ad libitum (sekenyang-

kenyangnya) (Hakim, 2013). 
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C. Habitat Gurami 

 

Gurami  merupakan spesies budidaya perikanan tawar yang sudah lama di 

Indonesia.  Selama ini budidaya gurami di Indonesia, terutama tahap 

pembesarannya masih dilakukan di kolam yaitu dengan sistem kolam beton 

maupun kolam terpal.  Walaupun demikian, ada potensi untuk 

membudidayakan gurami di tambak yang mempunyai kadar salinitas cukup 

tinggi. Gurami merupakan ikan yang mudah beradaptasi terhadap perubahan 

suhu pH, oksigen terlarut, salinitas, amoniak, nitrit, nitrat salinitas, dan 

kesadahan.  Ikan jenis ini tahan terhadap kekurangan oksigen karena gurami 

mampu mengambil oksigen dari udara bebas (Yurisma, 2013).   

  

D. Pakan Alami Cacing Sutra (Tubifex) 

Nilai nutrisi dari makanan yang diberikan bergantung pada komposisi zat 

makanannya, seperti kandungan protein, lemak, karbohidrat, serat kasar, 

vitamin, mineral dan kadar air (Sundari, 1983).  Kelebihan pakan Tubifex sp 

adalah mempunyai kandungan protein lebih tinggi (58-67%) dibanding pakan 

buatan (35-40%), dan mengandung enzim tertentu, mudah dicerna dan 

memberi respon lebih baik dibandingkan pakan buatan. Cacing ini dapat 

dibudidayakan dengan media lumpur dan kotoran ayam (Kadarini dkk., 2011).  

Tubifex sp. menurut Rusdi dalam Utami (2010) memiliki klasifikasi 

sebagai berikut : 

Filum  : Annelida 

Kelas  : Oligochaeta 
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Ordo  : Haplotaxida 

Famili : Tubificidae 

Genus  : Tubifex 

Spesies : Tubifex sp. 

 

Cacing ini diberi nama sutra karena cacing ini memiliki tubuh yang lunak dan 

sangat lembut seperti halnya sutra.  Cacing sutra memiliki warna tubuh yang 

dominan kemerah – merahan, ukuran tubuhnya sangat kecil dan ramping 

dengan panjang 1 – 2 cm (Gambar 2).  Cacing ini hidup berkelompok atau 

bergerombol karena masing – masing individu berkumpul menjadi koloni 

yang sulit terurai dan saling berkaitan satu sama lain.  Cacing sutra hidup di 

dasar perairan yang banyak mengandung banyak bahan organik.  Cacing ini 

mencari makanan dengan cara membenamkan kepalanya, sementara itu 

ekornya akan mengarah ke permukaan air untuk bernafas (Khairuman, Amri, 

Sihombing, 2008). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Cacing sutera 

Cacing sutra (Tubifex sp.) sangat dibutuhkan dalam kegiatan unit 

pembenihan, terutama pada fase awal (larva) karena memiliki kandungan 
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protein 57% dan lemak 13% yang baik untuk pertumbuhan ikan serta 

ukurannya sesuai dengan bukaan mulut larva ikan gurami.  Menurut 

Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Perikanan Budidaya 

Direktorat Pembenihan (2010) Cacing sutra memiliki tubuh yang terdiri dari 

30-60 segmen atau ruas. Berkembang biak pada media yang mempunyai 

kandungan oksigen terlarut berkisar antara 2-5 ppm, kandungan ammonia <1 

ppm, suhu air berkisar antara 28-300C dan pH air antara 6-8 dan bersifat 

hermaprodit.  Cacing ini mudah dikenali dari bentuk tubuhnya yang seperti 

benang sutra dan berwarna merah kecoklatan karena banyak mengandung 

haemoglobin. (Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral 

Perikanan Budidaya Direktorat Pembenihan, 2010). 

 

Cacing sutra memiliki perkembangbiakan yang cepat pada perairan yang 

kondisinya sesuai bagi pertumbuhannya, baik pada perairan umum maupun di 

tempat pembudidayaan.  Cacing ini memiliki siklus hidup yang relatif singkat, 

hanya dalam waktu sebulan cacing sutra sudah dapat dipanen (Khairuman 

dkk, 2008).  Habitat cacing sutra adalah saluran air yang berlumpur yang 

airnya mengalir perlahan dan umumnya cacing sutra tumbuh pada daerah 

tropis (Khairuman dkk, 2008). 

 

Menurut Torrans (1983) cacing Tubifex sp. sebagai pakan mempunyai 

beberapa keuntungan antara lain, pergerakannya relatif lambat, sehingga 

memberi rangsangan bagi ikan untuk memakan, ukurannya sesuai dengan 

bukaan mulut ikan, mempunyai kandungan protein yang tinggi, dan mudah 
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dicerna.  Subandiyah dkk (1990) menambahkan bahwa cacing ini sangat baik 

untuk pertumbuhan ikan air tawar karena kandungan proteinnya tinggi.  

Umumnya kelas Oligochaeta tidak mempunyai kerangka skeleton, mudah dan 

cepat dicerna dalam usus ikan, sehingga sangat baik untuk menunjang 

pertumbuhan yang cepat. Cacing Tubifex sp. juga terdapat zat- zat tertentu 

yang tidak terdapat pada pakan pelet, walaupun pakan pelet tersebut 

berprotein tinggi namun pakan cacing ini tetap diperlukan terutama untuk 

kesehatan ikan (Suprapto, 1983) 

 

E. Senyawa Osmolit Organik Taurin 

 

Taurin merupakan turunan asam amino dengan rumus molekul C2H7NO2S dan 

rumus bangunnya dapat dilihat pada gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rumus Kimia Taurin (Wikipedia, 2014)  

Taurin merupakan senyawa sulfur yang mengandung asam amino β yang 

mana kandungan sulfurnya berada pada status oksidatif tertinggi.  Taurin 

adalah metabolit sekunder hasil dari metabolism sulfur, dan taurin juga 

merupakan produk buangan dalam jalur metabolisme (Chang, 1996).  
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Selanjutnya dikatakan bahwa taurin merupakan asam amino esensial yang 

terlibat dalam sejumlah proses fisiologis seperti konjugasi asam emperdu, 

osmoregulasi, rangsangan syaraf reaksi inflamasi dan metabolisme glukosa.  

Pada spesies hewan yang memiliki kadar taurin yang rendah akan mengalami 

degenerasi retina dan gangguan pertumbuhan (EFSA, 2012). 

 

Menurut Yufera dkk. (2002), taurin adalah asam amino bebas yang mampu 

untuk memacu dalam proses pertumbuhan, sebagai sumber energi dan 

penambah nafsu makan.  Berdasarkan fakta pengembungan sel dalam keadaan 

hipoosmotik, pelepasan taurin lebih tinggi dari pada asam amino lainnya.  

Disamping itu taurin dipercaya memiliki fungsi menghambat neuromodulator 

yang dapat menghambat neuron sebagai desakan neurotransmitter eksitor lain 

(Chang, 1996). 

 

Taurin memiliki aksi yang positif terhadap kontraksi jantung, yaitu melalui 

pengaturan kadar ion kalsium dalam sel.  Selain itu, taurin juga mampu 

membantu pergerakan ion –ion kalsium, natrium, dan magnesium untuk 

keluar masuk sel yang dapat berperan dalam penghantaran implus sel syaraf 

(Ismail, Suheryanto, Kustomo, dan Harsono, 2005). 

 


