
II TINJAUAN PUSTAKA

A. Klasifikasi Ikan Gurami (Osphronemus gouramy Lac.)

Klasifikasi ilmiah ikan gurame berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Nomor 01 – 6485.1 – 2000 yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi

Nasional (2000), adalah sebagai berikut :

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Kelas : Actinopterygii

Ordo : Perciformes

Famili : Osphronemidae

Genus : Osphronemus

Spesies : Osphronemus gouramy

B. Morfologi Ikan Gurami

Menurut Amri dan Khairuman (2008) bentuk tubuh dari ikan gurami

(Osphronemus gouramy Lac.). agak panjang, tinggi, dan pipih ke samping.

Mulut berukuran kecil, miring, dan dapat disembulkan.  Panjang maksimum

ikan gurami dapat mencapai 65 cm. Ikan gurami memiliki sisik berbentuk

stenoid dan garis lateral (garis gurat sisi) tunggal, lengkap dan tidak terputus,
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bentuk sirip ekor membulat, dipangkal ekor terdapat titik bulat bewarna hitam

(Gambar 1). Ikan gurami memiliki sepasang benang panjang yang berfungsi

sebagai alat peraba, yang merupakan modifikasi dari sirip perut.

Warna badan umumnya biru kehitam-hitaman, bagian perut berwarna putih,

bagian punggung berwarna kecoklatan.  Warna tersebut akan berubah

menjelang dewasa, yakni pada bagian punggung berwarna kecoklatan dan

pada bagian perut berwarna keperakan atau kekuningan (Effendi, 2002).

Gambar 1. Ikan Gurami (Osphronemus gouramy Lac.) (Adearisandi, 2012).

Tim Agro Media Pustaka (2007) menyatakan bahwa pada ikan gurami jari

pertama sirip perut terdapat alat peraba berupa benang panjang dan memiliki

labirin yang berfungsi untuk menghirup oksigen langsung dari udara.  Ikan

gurami berkembangbiak sepanjang tahun dan tidak tergantung pada musim

kemarau. Kematangan kelamin biasanya dicapai saat ikan gurami berumur 2-3

tahun.



8

C. Habitat dan Penyebaran Ikan Gurami

Menurut Rahmat (2005) ikan gurami dapat hidup di perairan payau dengan

kadar garam rendah, dan juga menyukai perairan yang jernih. Ikan gurami hanya

dapat hidup di kolam yang tidak padat ditumbuhi tumbuhan air dan bersifat

pemalas. Ikan gurami sangat menyukai perairan yang tenang, sementara pada

perairan berarus deras ikan gurami tidak ditemui.  Hal ini dibuktikan dengan

mudahnya ikan gurami dipelihara di kolam-kolam tergenang (Sitanggang dan

Sarwono, 2006). Beberapa kawasan pembudidaya ikan gurami yang cukup

besar diantaranya  Jawa barat , Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta,

Jawa Timur, Sumatra Barat, Riau, dan Kalimantan Selatan (Sunarma, 2004).

D. Siklus Hidup Ikan Gurami (O. gouramy)

Siklus hidup ikan gurami adalah telur – larva – benih – juvenil – dewasa –

induk (Gambar 2).  Telur ikan gurame yang baru keluar dari induknya akan

mengapung karena telur ikan gurame mengandung gelembung minyak

(Puspowardoyo dan Djariah, 2002). Selanjutnya, Effendi (2002) mengatakan

bahwa fase larva pada ikan gurami dibagi menjadi dua fase, yaitu fase pro

larva dan pasca larva.  Fase pro larva merupakan fase dimana masih adanya

kuning telur, sementara pasca larva adalah fase hilangnya kantung kuning

telur dan terbentuknya organ-oragan tubuh baru . Fase benih merupakan fase

pembentukan dan penyempurnaan organ-organ penting dalam perkembangan

ikan untuk menentukan kelulushidupan ikan (Jangkaru, 1998).  Dua faktor
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yang mempengaruhi  pembentukan  organ yang sempurna, yaitu faktor

internal dan faktor eksternal.  Faktor  internal merupakan faktor genetik,

embriologi, fisiologi dan antomi sampai histologi, sedangkan faktor eksternal

merupakan integrasi faktor lingkungan berupa suhu, kondisi dan tingkat

pencemaran air, serta penyakit. Laju pertumbuhan ikan gurami akan selalu

meningkat pada fase benih dan sampai fase juvenil. Pemberian pakan dan

faktor lingkungan sangat mempengaruhi fase juvenil ikan gurami, karena pada

fase ini ikan gurami sangat rentan terserang penyakit, dan menyebabkan

kematian (Perie, 2012).

Gambar 2. Siklus Hidup Ikan Gurami (Perie, 2012).

E. Variasi Genetik Ikan Gurami

Di Indonesia dikenal beberapa strain ikan gurame seperti Soang, Jepang,

Paris, Bastar dan Porselen yang telah banyak digunakan dalam kegiatan
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budidaya. Identifikasi strain gurame menggunakan analisis morfometrik dan

biokimia telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Berdasarkan

analisis Setijaningsih et al,.( 2007) menunjukkan bahwa kemiripan dalam

satu strain cukup tinggi (> 70%), sedangkan kemiripan antar strain relatif

rendah (< 16%). Pengujian variasi genetik strain Bastar, Blue dan Blue Safir

yang dikoleksi dari daerah Parung, Jawa Barat dengan isozyme menunjukkan

tidak terdapat perbedaan yang nyata diantara ketiga strain terse but. Nilai

heterosigositas berkisar antara 0,125 - 0,137 dengan jarak genetik rata-rata

antar strain sebesar 0,0003 (Nugroho dan Kusmini, 2007).

F. Penyakit pada Ikan Gurami (Osphronemus gouramy Lac.)

Menurut Irianto (2007) salah satu faktor kendala dalam budidaya adalah

penyakit.    Hal tersebut disebabkan oleh tidak seimbangnya interaksi antara

faktor lingkungan , inang, dan agen penyakit. Faktor lingkungan dapat

memicu terjadinya stress bagi inang akibat perubahan fisik, kimia, dan

biologi, menyebabkan  daya tahan tubuh menurun, mudah terserang penyakit.

Penyakit pada ikan tergolong non-infeksi dan infeksi. Penyakit non-infeksi

disebabkan oleh gangguan selain patogen, seperti kualitas air dan pakan yang

tidak baik atau penyakit keturunan, sedangkan penyakit infeksi adalah

penyakit yang disebabkan oleh organisme patogen seperti, bakteri, parasit,

virus, dan jamur (Dahuri, 2004).
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Penyakit yang sering menyerang ikan gurami (Osphronemus gouramy Lac.)

adalah cacar ikan dan White Spot.  Penyakit cacar ikan disebabkan oleh

bakteri Pseudomonas sp., Aeromonas sp., dan Bacillus sp. Sementara

penyakit White Spot disebabkan oleh jamur Ichthyophthyrius sp. yang

dicirikan dengan timbulnya bercak-bercak putih pada kulit ikan, mulut ikan

kembang kempis seperti kekurangan oksigen (Rahman, 2008).

G. Pakan Ikan Gurami (Osphronemus gouramy Lac.)

Nugroho (1992) menyatakan bahwa salah satu komponen yang sangat

penting dalam budidaya perikanan adalah pakan.  Dua jenis pakan ikan

gurami yaitu pakan alami dan pakan buatan.  Penggunaan pakan yang sesuai

dapat meningkatkan produktifitas dan keuntungan dalam budidaya perikanan

serta mengurangi buangan ataupun dampak yang bisa ditimbulkan bagi

lingkungan budidaya (Nugroho, 1992).

Kebutuhan pakan ikan berupa daun-daun sebanyak 5-10 % dari berat ikan per

hari, sementara kebutuhan pelet hanya 3% dari berat ikan per hari (Mudjiman,

2007). Pemberian pakan secara teratur dalam jumlah yang tepat dapat

menghasilkan pertumbuhan ikan gurami yang optimal. Konversi pakan untuk

pemeliharaan dalam kolam adalan 1,5-2 %, artinya untuk menghasilkan 1 kg

daging ikan memerlukan pakan sebanyak 1,5 kg sampai dengan 2 kg

(Mudjiman, 2007).
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Badan Standarisasi Nasional (2009) menyatakan bahwa syarat mutu pakan

ikan gurami yang baik mencakup kadar air, yaitu 12%  untuk pertumbuhan 3–

5 cm.  Kadar abu yang diberikan pada setiap ikan gurami juga memiliki

persentase yang berbeda-beda. Pada ikan gurami yang memiliki ukuran tubuh

3-5cm kadar abu yang diberikan 12%, sedangkan ikan gurami yang memiliki

ukuran tubuh >15cm kadar abu yang diberikan 13%. Kadar protein ukuran ikan

gurami 3-5cm diberikan kadar protein 38%, ukuran 5 -15cm diberikan kadar

protein 32% dan ukuran ikan gurami >15cm diberikan kadar protein 28%. Pada

kadar lemak, ukuran ikan gurami 3 -5cm diberikan kadar lemak 7%, ukuran 5 -

15cm diberikan kadar lemak 6% dan ukuran >15cm di berikan kadar lemak 5%.

Kadar serat kasar pada ikan yang berukuran 3 -5cm diberikan 5%, ukuran 5cm-

15cm diberikan 6% dan ukuran >15cm diberikan 8%. Nitrogen bebas ( N-

amoniak) pada ukuran tubuh 3cm- >15cm diberikan 0,20% (Badan Standarisasi

Nasional, 2009).

H. Alga atau Rumput Laut

Klasifikasi dari Sargassum sp. menurut Atmaja et al,. (1996).

Regnum : Chromalveolata

Divisio : Heterokontophyta

Class : Phaeophyceae

Order : Fucales

Family : Sargassaceae

Genus : Sargassum

Species : Sargassum sp.
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Beberapa jenis alga menunjukkan bioaktivitas antimikroba terutama dari

kelompok alga cokelat Sargassum dan Turbinari. Pengolahan jenis alga

tersabut menghasilkan ekstrak berupa senyawa alginat yang banyak

dimanfaatkan dalam pembuatan obat antibakteri, pengobatan kanker serta

menurunkan kadar kolestrol dalam darah. Sargassum sp. memiliki

kandungan bahan kimia utama antara lain alginat, protein, vitamin C, tanin,

iodin dan fenol sebagai obat gondok, antibakteri, dan tumor. Alga cokelat ini

juga memiliki kandungan nutrisi protein yang bervariasi. Antara 7–16

gram/10 gram berat kering.  Jenis asam amino esensial pada alga cokelat

yaitu lisin, fenil, alanin, metion, leusin dan valin. Fraksi protein 40-6 % dari

alga cokelat Sargassum echinocarpum dan Turbinari decurens menghambat

pertumbuhan bakteri Eschericha coli dan Staphylococus aures dengan

diameter hambat > 14 m (Rasyid, 2009).

I. Senyawa Taurin

Taurin banyak terdapat di ruang antar sel di otak, retina, hati, ginjal, jantung,

dan otot yang berperan sebagai senyawa organik yang membawa sinyal

diantara neuron di dalam suatu sistem jaringan pusat (Huxtable, 1992).

Gambar 3. Rumus Bangun Taurin (Permanasari, 2012).
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Taurin merupakan asam amino bebas yang tidak mengandung asam karboksilat

seperti pada asam amino umumnya.  Taurin tersusun dari molekul hidrogen,

nitrogen, karbon, sulfur, dan oksigen (Gambar 3).  Taurin adalah asam amino

ensensial pada kondisi tertentu, berada dalam tubuh berbentuk molekul bebas dan

tidak pernah bergabung dengan protein tubuh (Rusheimm, 2000). Menurut

Strange and Jackson (1997) taurin berfungsi sebagai osmoprotektif dalam proses

osmoregulasi yaitu sebagai penyuplai energi dalam proses osmoregulasi. Taurin

merupakan senyawa osmolit organik mengandung gugus sulfihidril dan berfungsi

membantu melindungi sel dari hipertonik.  Taurin juga dapat dipakai sebagai

sumber karbon, energi, dan nitrogen (Lie et al., 1999).


