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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Ikan gurami merupakan salah satu ikan air tawar  asli perairan Indonesia yang 

sudah menyebar ke seluruh perairan Asia Tenggara dan Cina .  Ikan ini dapat 

tumbuh dan berkembang di peraiaran tropis dan subtropis. Di indonesia ikan 

gurami telah lama dikembangkan secara komersial oleh para pembudidaya, 

baik yang khusus memelihara gurami atau memelihara dengan jenis ikan 

lainnya.  Menurut Ricky (2008), ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi 

ini memiliki hambatan pertumbuhan tetapi dapat diatasi dengan pemberian 

pakan berkualitas dalam jumlah yang cukup.  

 

Semua jenis ikan membutuhkan zat gizi yang baik, biasanya terdiri dari 

protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral serta energi untuk aktivitas. 

Jumlah zat gizi yang dibutuhkan bergantung kepada jenis, ukuran, lingkungan 

hidup ikan dan stadia reproduksi (Mokoginto et al,1995).  Pakan berfungsi 

sebagai sumber energi antara lain digunakan untuk mempertahankan hidup, 

pertumbuhan dan untuk proses reproduksi.  Pakan yang dikonsumsi pertama-

tama akan digunakan untuk memelihara tubuh dan pergantian jaringan tubuh 

yang rusak, aktivitas, pertumbuhan dan kelebihan dari pakan baru digunakan 

untuk reproduksi. Pakan merupakan komponen penting dalam proses 
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pematangan gonad, karena proses vitelogenesis membutuhkan nutrien, kualitas 

telur sangat ditentukan oleh kandungan nutrien yang ada dalam pakan, baik 

kualitas maupun kuantitasnya (Izquierdo et al, 2005). 

 

Dalam teknik pembudidayaan ikan perlu dilakukan suatu penelitian untuk 

mengetahui aspek penting yaitu pertumbuhan, pertambahan panjang, berat, 

serta kematangan gonad pada ikan.  Untuk mengoptimalkan aspek-aspek 

tersebut dibutuhkan ketercukupan nutrisi yang baik yang meliputi nutrien 

protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat.  Asam amino merupakan salah 

satu senyawa yang diperlukan dalam pertumbuhan ikan sehingga dibutuhkan 

dalam jumlah yang cukup (Yulfiperius, 2003). 

 

Taurin merupakan salah satu jenis asam amino bebas yang keberadaannya 

melimpah pada jaringan ikan dan mamalia.  Menurut Redmond et al (1983) 

taurin berfungsi untuk stabilitas membran, keseimbangan homeostatis dari 

kalsium, menstimulasi glikolisis dan glikogenesis, memacu pertumbuhan dan 

penglihatan. Taurin berperan dalam proses osmoregulasi, modulasi, 

neurotransmitter, pelepasan hormon, anti oksidasi.  Taurin juga berperan 

penting dalam proses reproduksi (Matsunari, 2006).  Meskipun demikian, 

kemampuan ikan untuk mensintesis taurin bergantung dari spesies itu sendiri 

dan kemungkinan berpengaruh terhadap stadia perkembangan ikan.  

 

Salah satu upaya pengembangan perbenihan dalam memacu produksi hasil 

perikanan yaitu dengan percepatan kematangan gonad. Secara alamiah, 

perkembangan gonad dipengaruhi oleh akumulasi nutrien ke dalam pagosit nutritif 

melalui sintesis vitelogenin (vitelogenesis), di bawah rangsangan hormon steroid 
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(Unuma, 1995).  Vitelogenesis terjadi karena adanya sinyal lingkungan yang 

diterima oleh saraf radial.  Saraf radial akan memberi respon dengan  melepaskan 

GSS ( Gonad Stimulating Substance) yang akan merangsang sel-sel folikel gonad 

mensintesis MIS (Maturating Inducing Substance), seperti; 1-metiladenin dan 

hormon steroid (testosteron dan estradiol) secara de novo dengan bantuan enzim 

cytokrom P450.  Testosteron dan estradiol merangsang pelepasan nutrien ke gonad 

melalui cairan koelomik dari usus dan juga merangsang pengambilan nutrien dari 

cairan koelomik melalui sel gonadal nutritif (pagosit nutritif), yang selanjutnya 

mensuplai nutrien ke gamet secara langsung melalui lumen gonadal (Unuma, 

1995).  Sinyal lingkungan seringkali kurang atau lemah dalam wadah budidaya 

(Ricky, 2008), sehingga untuk merangsang perkembangan dan pematangan gonad 

perlu dilakukan manipulasi hormonal sebagai jalan pintas.  Untuk mempercepat 

kematangan gonad, pemanfaatan daun kimpul sebagai pakan alami dengan 

penambahan taurin perlu diteliti.  

 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan taurin pada 

pakan alami daun kimpul  terhadap perkembangan gonad ikan gurami 

(Osphronemus gouramy) pra dewasa. 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai 

pertumbuhan dan perkembangan gonad pada ikan gurami (Osphronemus 
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gouramy) serta untuk mengetahui peran penambahan taurin pada pakan alami 

daun kimpul terhadap perkembangan gonad. 

 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

 

Ikan gurami merupakan salah satu komoditas yang banyak dikembangkan oleh 

para petani hal ini dikarenakan permintaan pasar cukup tinggi, pemeliharaan 

mudah.  Namun ikan gurami memiliki masa pertumbuhan yang lambat bila 

dibandingkan dengan ikan budidaya air tawar lainnya. Upaya peningkatan 

produksi gurami (Osphronemus gouramy) dapat dilakukan melalui perbaikan 

kualitas pakan dan genetik. Perbaikan kualitas pakan dilakukan melalui 

perbaikan formulasi pakan sehingga mampu menghasilkan pertumbuhan ikan 

yang optimal.  Formulasi pakan yang baik harus megandung nutrisi yang 

cukup, seperti protein, karbohidrat, lipid, mineral, vitamin C dan E, dan 

senyawa osmolit organik untuk melengkapi kebutuhannya. 

 

Untuk menjamin kualitas ikan konsumsi yang baik, perlu penyediaan induk 

unggul karena dari induk unggul akan menghasilkan benih unggul pula.  Salah 

satu upaya pengembangan perbenihan dalam memacu produksi hasil perikanan 

yaitu dengan percepatan kematangan gonad.  Perkembangan gonad 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan fisiologis.  Akumulasi nutrien ke dalam 

sel gonadal nutritif melalui sintesis vitolegenin (vitolegenesis) dapat 

mempengaruhi perkembangan gonad di bawah rangsangan hormon steroid.  

Vitelogenesis terjadi karena adanya sinyal lingkungan yang diterima oleh saraf 

radial.  Saraf radial akan memberi respon dengan  melepaskan GSS ( Gonad 

Stimulating Substance) yang akan merangsang sel-sel folikel gonad mensintesis 
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MIS (Maturating Inducing Substance), seperti; 1-metiladenin dan hormon steroid 

(testosteron dan estradiol) secara de novo dengan bantuan enzim cytokrom P450.  

Testosteron dan estradiol merangsang pelepasan nutrien ke gonad melalui cairan 

koelomik dari usus dan juga merangsang pengambilan nutrien dari cairan 

koelomik melalui sel gonadal nutritif (pagosit nutritif), yang selanjutnya mensuplai 

nutrien ke gamet secara langsung melalui lumen gonadal. 

 

Taurin adalah asam amino yang berfungsi sebagai neurotransmitter  dan 

berperan penting untuk memberikan stimulasi pada bagian adenohiposis pada 

hipotalamus.  Adenohipofisis menghasilkan Luteinizing Hormone (LH) dan 

Follicle Stimulating Hormone (FSH), yaitu hormon yang berperan dalam 

reproduksi.  Hormon-hormon ini akan dilepaskan dan kemudian bekerja pada  

gonad yang membantu dalam proses kematangan gonad. 

 

 

E. Hipotesis  

 

 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu pemberian pakan alami (yang 

menggunakan daun kimpul (Xanthosoma sagittifolium) ) pada  ikan gurami 

(Osphronemus gouramy) pra dewasa dengan penambahan taurin akan 

berpengaruh dalam perkembangan dan tingkat kematangan gonad gurami baik 

pada jantan atau betina. 

 


