
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Biologi Ikan Gurame (Osphronemus gouramy Lac.)  

Ikan gurame (Osphronemus gouramy Lac.) adalah salah satu komoditas 

budidaya air tawar yang tergolong dalam famili ikan Labirin (Anabantidae).  

Ikan ini tersebar di kawasan tropis mulai dari India sampai Semenanjung 

Malaya dan Indonesia.  Ikan gurame memiliki nilai ekonomi dan harganya di 

pasar cukup tinggi.  Produksi ikan gurame mengalami peningkatan setiap 

tahunnya,  namun belum dapat memenuhi permintaan pasar.  Banyak 

ditemukan kendala dalam usaha budidaya ikan gurame, salah satu kendalanya 

adalah pertumbuhannya yang relatif lambat dibandingkan dengan ikan air 

tawar lainnya. Untuk dapat mencapai ukuran konsumsi dengan berat badan 

minimal 500 gram dari benih yang berukuran 1 gram memerlukan waktu 

pemeliharaan lebih dari satu tahun (Sarwono dan Sitanggang, 2007). 

 

B. Klasifikasi Ikan Gurame (O.  gouramy Lac.) 

 

Klasifikasi ikan gurame sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 

(SNI) Nomor 01 – 6485.1 – (2000) yang dikeluarkan oleh Badan 

Standarisasi Nasional adalah sebagai berikut : 

 

Kerajaan : Animalia 

Phylum : Chordata 
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Classis  : Actinopterygii 

Ordo  : Perciformes 

Sub Ordo  : Belontiidae 

Familia  : Osphronemidae 

Genus  : Osphronemus 

Spesies  : Osphronemus gouramy Lac. 

 

C. Morfologi Ikan Gurame (O.  gouramy Lac.) 

 

Secara morfologi ikan ini memiliki garis lateral tunggal, lengkap dan 

tidak terputus, bersisik stenoid, memiliki gigi pada rahang bawah jumlah sirip 

punggung duri keras 12-13, duri lunak 11-13, sirip dada 13-14, sirip perut 1,5 

dan sirip anal duri keras 9-11, duri lunak 16-22.  Jari-jari lemah pertama pada 

sirip perut merupakan benang panjang yang berfungsi sebagai alat peraba.  

Tinggi badan ikan dewasa 2,0 – 2,1 cm lebih tinggi dari panjang standar.  

Pada fase muda, di sisi lateral terdapat garis tegak berwarna hitam berjumlah 

8 – 10 buah.  Pada daerah pangkal ekor terdapat titik hitam bulat (Badan 

Standarisasi Nasional, 2000). 

 

Menurut Jangkaru (2004) ikan gurame mempunyai bentuk badan agak 

panjang, pipih dan tertutup sisik yang berukuran besar serta terlihat kasar dan 

kuat.  Punggungnya tinggi dan mempunyai sirip perut dengan jari pertama 

sudah berubah menjadi alat peraba.  Ikan gurame jantan yang sudah tua 

terdapat tonjolan seperti cula.  Mulutnya kecil dengan bibir bawah menonjol 

sedikit dibandingkan bibir atas.  Pada jantan bibir bawah relatif tebal.  

Morfologi Ikan Gurami dapat dilihat pada Gambar 1. 
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         Gambar 1.  Ikan Gurame (Sitanggang dan Sarwono, 2007) 

 

Ikan gurame memiliki lima buah sirip, yaitu sirip punggung, sirip dada, sirip 

perut, sirip dubur dan sirip ekor.  Sirip punggung tidak begitu panjang, atau 

pendek dan berada hampir di bagian belakang tubuh.  Sirip dada kecil berada 

di belakang tutup insang.  Sirip perut juga kecil berada di bawah sirip dada.  

Sirip ekor berada dibelakang tubuh dengan bentuk bulat.  Sedangkan sirip 

dubur panjang, mulai dari belakang sirip perut hingga pangkal bawah sirip 

ekor. 

Menurut Jangkaru (2004), ujung sirip punggung dan sirip dubur dapat 

mencapai pangkal ekor, ujung pangkal ekor berbentuk busur.  Pada dasar 

sirip dada gurame betina terdapat tanda berupa bundaran hitam.  Bagian 

kepala gurame muda berbentuk lancip dan akan menjadi tumpul bila sudah 

besar.  Pada badan gurame muda terdapat garis tegak atau vertikal berwarna 

hitam berjumlah 7 – 10 buah dan garis-garis tegak ini akan hilang setelah 

dewasa (Robert, 1992). 
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D.   Siklus Hidup Ikan Gurame 

Siklus hidup ikan gurame dapat dilihat pada Gambar 2. Tidak berbeda dengan 

kebanyakan ikan air tawar lainnya, siklus ini dimulai dari telur, maka siklus 

ikan gurame adalah telur, larva, benih, konsumsi, calon induk dan induk. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Siklus Hidup Ikan Gurame (Andhi, 2010) 

 

 

Ikan gurame bertelur dalam tempat khusus, yaitu dalam sarang. Proses 

adaptasi pemijahan ikan gurame sangat lama, tidak setelah beberapa jam, 

tetapi setelah beberapa hari baru memijah. Setelah memijah, ikan gurame 

akan merawatnya.  Selanjutnya ikan gurame memasuki pasca larva yaitu 

merupakan masa dari hilangnya kantung kuning telur sampai terbentuk 

organ-organ baru atau selesainya taraf penyempurnaan organ-organ yang ada.  

Pada akhir fase tersebut, secara morfologis larva telah memiliki bentuk tubuh 

hampir seperti induknya (Gambar 3).  Pada tahap pasca larva ini sirip dorsal 

(punggung) sudah mulai dapat dibedakan, sudah ada garis bentuk sirip ekor 

dan anak ikan sudah lebih aktif berenang.  Anak ikan ini kadang-kadang 
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memperlihatkan sifat bergerombol walaupun tidak selamanya, setelah masa 

pasca larva ini berakhir, ikan akan memasuki masa juvenil (Effendi, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Larva Ikan Gurame (Suryamina, 2014) 

 

Ikan gurame merupakan ikan yang  mempunyai habitat di air tawar dan 

habitat ikan gurame dapat ditemukan di alam.  Habitat ikan gurame di alam 

yaitu di perairan air tawar yang airnya jernih, tenang, dan tergenang seperti 

rawa, waduk, danau, sungai yang tenang serta perairan tergenang lainnya.  

Gurame kurang cocok bila hidup di perairan yang aliran airnya deras.  Hal ini 

karena ikan gurame lebih menyukai bergerak naik turun dari pada berenang 

horizontal, sehingga tidak mungkin dilakukan budidaya pada sungai berarus 

deras (Susanto, 1989). 

 

Ikan gurame merupakan ikan yang menempati perairan yang tenang dan tidak 

mengandung lumpur.  Selain itu, ikan gurame juga dapat hidup di perairan 

yang rendah kadar garamnya seperti di perairan payau.  Ikan gurame 

merupakan ikan pemalas yang hanya bisa hidup di kolam yang tidak terlalu 

banyak ditumbuhi oleh tumbuhan air (Rahmat, 2005). 
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Ikan gurame juga dapat berkembang biak dan hidup pada perairan yang tidak 

terlalu deras seperti sungai, rawa, dan sawah.  Pada daerah tropis dengan 

ketinggian tempat antara 0-800 m dari permukaan laut ikan gurame juga 

dapat hidup (Sumantadinata, 1981) 

 

Pertumbuhan merupakan faktor penting pada budidaya ikan gurame, karena 

ikan gurame memiliki pertumbuhan yang lambat yang dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor seperti nutrisi.  Pada ikan gurame terdapat hubungan positif 

antara pertambahan panjang tubuh dan peningkatan berat tubuh ikan.  Hal ini 

ditunjukkan bahwa pada larva ikan gurame penambahan berat tubuh akan 

diikuti dengan pertambahan panjang tubuh yang merupakan bagian dari 

proses pertumbuhan (Effendi, 2002). 

 

Menurut Effendi (2002), pada masa pertumbuhan dan perkembangan, berat 

tubuh pada makhluk hidup cenderung dapat berubah naik turun pada waktu 

tertentu, sedangkan panjang tubuh tidak dapat menyusut melainkan terus 

bertambah hingga batas tertentu.    Pertumbuhan ikan juga tidak hanya 

dipengaruhi oleh nutrisi pakan  pertumbuhan ikan juga dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, salah satunya adalah jumlah dan ukuran pakan. 

 

E. Pakan Ikan 

 

Jumlah pakan dan kualitas harus diperhatikan pada saat pemberian pakan 

pada ikan.  Kualitas pakan meliputi sifat-sifat fisik dan sifat-sifat kimia.  Sifat 

fisik pakan antara lain yaitu meliputi bentuk dan ukurannya harus tepat.  Sifat 
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kimia pakan yaitu harus memiliki nilai kandungan zat-zat yang 

mempengaruhi nutrisi pakan ( Lovell, 1989). 

 

Pakan alami mudah dibudidayakan (kultur), karena dapat berkembang biak 

dengan cepat serta memiliki daya toleransi yang tingi terhadap lingkungan     

(Djarijah, 1995).  Keunggulan dari pakan alami sebagai pakan benih ikan 

adalah memiliki nilai kandungan gizi yang cukup tinggi, mudah dicerna, dan 

gerakan nya mampu menarik perhatian benih ikan salah satunya adalah 

Daphnia sp. ( Djarijah, 1995). 

 

F. Biologi Kutu Air ( Daphnia Sp. ) 

 

Daphnia sp.  merupakan alternatif pakan alami yang merupakan jenis 

zooplankton.  Pakan alami ini mempunyai beberapa kelebihan karena 

ukurannya relatif kecil dan sesuai dengan bukaan mulut larva / benih ikan.  

Selain itu nilai nutisinya tinggi, mudah dibudidayakan, gerakannya dapat 

merangsang ikan untuk memangsanya (Mujiman, 2000). 

f. 1  Klasifikasi Kutu Air ( Daphnia Sp.) 

 

Klasifikasi kutu air ( Daphnia sp.) menurut (Derek et al. 1996) adalah  

 

sebagai berikut : 

 

Kingdom  : Animalia 

Phylum : Arthropoda 

Classis  : Branchiopoda 

Ordo  : Cladocera 

Familia      : Daphnidae 
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Genus       : Daphnia 

Spesies     : Daphnia sp. 

 

Pada bagian kepala terdapat sebuah mata majemuk (ocellus) dan lima pasang alat 

tambahan, yang disebut sebagai antena pertama dan disebut antena kedua yang 

mempunyai fungsi utama sebagai alat gerak serta tiga pasang yang terakhir adalah 

bagian-bagian dari mulut (Mokoginta, 2003).  Morfologi Daphnia sp. dapat 

dilihat pada (Gambar 4) 

Gambar 4.  Morfologi Daphnia sp. (Mokoginta, 2003) 

 

f. 2  Morfologi Kutu Air (Daphnia Sp.) 

Daphnia sp adalah krustaceae berukuran kecil yang hidup di perairan tawar, 

sering juga disebut sebagai kutu air, disebut demikian karena organisme ini 

memiliki cara bergerak yang unik di dalam air.  Terdapat banyak spesies 

(kurang lebih 400 spesies) dari Daphniidae dan distribusinya sangat luas.  

Daphnia sp sering digunakan sebagai pakan untuk larva ikan.  Ukuran untuk 

Daphniidae, bergantung pada spesiesnya.  Daphnia sp. yang baru menetas 

Keterangan: 

 

O   : Otak 

F    : Faring 

SE  : Saluran Ekskresi 

M   : Mata 

J     : Jantung 

UH : Usus Halus 

OV : Ovarium 

RT  : Ruang Telur 
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berukuran dua kali lebih besar.  Biasanya Daphnia sp. berukuran 0,1-3 mm 

(Pangkey, 2009).   

 

f. 3  Habitat Kutu Air (Daphnia Sp.) 

 

Daphnia sp adalah jenis zooplankton yang hidup di air tawar, mendiami 

kolam atau danau. Daphnia sp dapat tumbuh optimum pada suhu perairan 

sekitar 21 °C dan pH antara 6,5 – 8,5.  Jenis makanan yang baik untuk 

pertumbuhan Daphnia sp adalah bakteri, fitoplankton dan detritus.  

Kebiasaan makannya dengan cara membuat aliran pada media, yaitu dengan 

menggerakan alat tambahan yang ada di mulut berupa antenulla, sehingga 

makanan masuk ke dalam mulutnya (Pennak, 1989).     

 

f. 4  Kandungan Nutrisi Kutu Air (Daphnia Sp.) 

 

Kutu air (Daphnia sp.) memiliki kandungan nutrisi yang bervariasi 

tergantung pada makanan yang dimakan dan tergantung pada umurnya. 

Kandungan protein biasanya sekitar 50% dari berat kering.  Pada kutu air 

(Daphnia sp.) dewasa mengandung lemak yang lebih tinggi dibandingan pada 

juvenil yaitu sekitar 20 -27%; serta 4 – 6% pada juvenil.  Pada beberapa 

spesies dijumpai mengandung protein sampai sebanyak 70%.  Daphnia sp.  

juga mengandung sejumlah enzim pencernaan seperti proteinase, peptidase, 

amilase, lipase, dan selulase (berfungsi sebagai ekso-enzim pada pencernaan 

larva ikan) ( Pangkey, 2009). 
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G.  Taurin

 

Peran taurin antara lain yaitu 

seluler, detoksifikasi, stabilisasi membran, dan neuroinhibisi pada sistem 

saraf pusat.  Selain itu taurin juga telah diketahui memiliki peran yang baik 

dalam konjugasi asam empedu (

 

Taurin sering disebut sebagai asam amino tetapi taurin tidak mengandung 

asam karboksilat seperti pada asam amino lainnya.  Taurin tersusun atas 

moleku

merupakan

dalam tubuh berbentuk molekul bebas dan tidak pernah bergabung dengan 

protein dalam tubuh (Russheim, 2000)

 

Rumus molekul taurin yaitu H

pada Gambar

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Rumus bangun taurin (Strange dan Jackson, 1997)
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