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ABSTRAK 

 

Pada pembudidayaannya, ikan gurame mudah terserang penyakit bahkan penyakit dapat 

menyebabkan kematian masal. Sehingga Perlu dilakukan tindakan perlindungan ikan 

gurame dari serangan penyakit. Salah satu caranya dengan memberikan senyawa 

imunostimulan ke ikan gurame. Imunostimulan ialah suatu senyawa kimia, obat - obatan, 

bahan organik, atau bahan lainnya yang mampu meningkatkan mekanisme respon 

immunitas. Metode Penelitian ini memakai rancangan RAL dengan 4 perlakuan dan lima 

ulangan. Data (parameter pertumbuhan dan perilaku ikan) yang diperoleh dianalisis 

ragam, jika ada perbedaan antar perlakuan, dilanjutkan dengan uji Tukey pada selang 

kepercayaan 95% melalui program SPSS 21 I BM. Sedangkan data  parameter kuaitas air 

akan dsajikan deskriptif. Penelitian ini, dimulai dari merendam 20 unit aquarium yang 

akan digunakan dengan larutan Cl selama 24 jam. Setelah itu aquarium dibersihkan 

dengan air bersih dan masing – masing aquarium diisi 2 ekor ikan yang dipisahkan 

dengan sekat kaca. Kemudian masing – masing ikan diberi pakan sesuai dengan 

perlakuan yaitu Perlakuan I ialah Pakan komersil tanpa tambahan inositol. Perlakuan II 

ialah Pakan komersil dengan penambahan inositol 5 mg / 100 gram pakan. Perlakuan III 

ialah Pakan komersil dengan penambahan inositol 10 mg / 100 gram pakan. Perlakuan IV 

ialah Pakan komersil dengan penambahan inositol 15 mg / 100 gram pakan. Hasilnya 

bahwa, Inositol tidak efektif meningkatkan pertumbuhan panjang ikan gurame. Tapi,10 

mg inositol + pakan, efektif meningkatkan nilai pertumbuhan tinggi dan berat tubuh 

gurame. Lalu 15 mg inositol yang dicampurkan ke pakan, efektif meningkatkan Laju 

Pertumbuhan Spesifik (SGR) ikan gurame. Jika dilihat dari parameter perilaku hasil 

bahwa, meskipun kontrol memiliki keagresifan yang tinggi dan mampu memakan pelet 

dalam jumlah banyak. Tapi sayangnya, setiap pelet yang dimakan ikan kontrol tidak 

mampu melindungi ikan kontrol dari dampak negatif Myxobolus sp. Akibatnya ikan 

kontrol memiliki pertumbuhan lambat  dibandingkan ikan yang diberi pakan + inositol.  
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