
I. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Klasifikasi Ikan Gurami 

Dari hasil penelusuran Effendie (2002), ikan Gurami dapat di klasifikasikan 

sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Filum   : Chordata  

Kelas   : Osteichityes 

Ordo   : Perciformes  

Famili   : Balantinidae 

Genus   : Osphronemus  

Spesies  : Osphronemus gouramy, Lac. 

  

B. Morfologi Ikan Gurami 

Bentuk tubuh gurami agak panjang, tinggi, dan pipih ke samping. Panjang 

maksimumnya mencapai 65 cm. Ukuran mulut kecil, miring, dan dapat 

disembulkan. Gurami memiliki garis lateral (garis gurat sisi atau linea literalis) 

tunggal, lengkap, dan tidak terputus serta memiliki sisik berbentuk stenoid (tidak 

membulat secara penuh) yang berukuran besar. Ikan ini memiliki gigi di rahang 

bawah. Di daerah pangkal ekornya terdapat titik bulat berwarna hitam. Bentuk 

sirip ekor membulat. Ikan ini juga memiliki sepasang sirip perut yang telah 

mengalami modifikasi menjadi sepasang benang panjang yang befungsi sebagai 

alas peraba. Secara umum, tubuh gurami berwarna kecokelatan dengan bintik 



hitam pada dasar sirip dada. Gurami muda memiliki dahi berbentuk normal atau 

rata. Semakin dewasa, ukuran dahinya menjadi semakin tebal dan tampak 

menonjol. Selain itu, di tubuh gurami muda terlihat jelas ada 8-10 buah garis, 

tegak atau vertikal yang akan menghilang setelah ikan tumbuh menjadi dewasa     

(Amri dan Khairuman, 2008). 

Secar morfologi ikan gurami memiliki bentuk badan oval agak panjang, pipih, dan 

punggung tinggi. Badan berwarna kecoklatan dengan bintik hitam pada sirip dada 

(Gambar 1).  

 

Gambar 1. Ikan Gurami (Osphronemus gouramy, Lac) 

Pada jari pertama sirip perut terdapat alat peraba berupa benang panjang dan 

memiliki labirin yang berfungsi untuk menghirup oksigen langsung dari udara. 

Ikan gurami berkembang biak sepanjang tahun dan tidak bergantung pada musim 

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

tahun (Tim Agro Media Pustaka, 2007).  



Ikan gurami termasuk ikan golongan bertulang belakang dengan ciri-ciri umum  

memiliki insang, tulang belakang, dan penutup insang (operkulum) pada kedua 

tubuhnya. Bentuk sirip membulat yaitu pinggiran sirip ekor membentuk garis 

melengkung dari bagian dorsal hingga ventral. Operkulum membantu air masuk 

melalui mulut dan keluar melalui insang dan penutupnya. Ikan  gurami akan 

memanfaatkan ekornya sebagai alat gerak dan sirip sebagai keseimbangan pada 

saat berenang. Ikan juga mempunyai indra pendengaran, penglihatan, penciuman, 

dan organ peka pada kulit dan sirip untuk merasakan pergerakan disekelilingnya 

(Chattopadyay, 1999). 

 

C. Habitat dan Penyebaran Ikan Gurami 

Habitat asli ikan gurami adalah rawa di dataran rendah dengan air yang dalam. 

Salah satu faktor yang membedakan antara dataran rendah dan tinggi adalah suhu 

airnya. Ikan gurami akan tumbuh  dengan baik pada suhu 25 - 28 
o
C. Ikan gurami 

sangat peka terhadap suhu rendah sehingga jika dipelihara dalam air dengan suhu 

kurang dari 15 
o
C, ikan ini tidak berkembang dengan baik (Sitanggang, 1999). 

 

Ikan gurami menyukai perairan yang jernih dan tenang serta tidak mengandung 

lumpur. Selain itu, ikan gurami juga dapat hidup di perairan payau yang kadar 

garamnya rendah. Ikan gurami hanya bisa hidup di kolam yang tidak padat 

ditumbuhi tumbuhan air dan bersifat pemalas (Rahmat, 2005). 

 

Ikan gurami dapat hidup dan berkembang biak di perairain air tawar seperti 

sungai, rawah, sawah, dan aliran sungai yang tidak terlalu deras. Ikan gurami 



dapat hidup di daerah tropis pada ketinggian tempat antara 0-800 m dari 

permukaan laut (Sumantadinata, 1981). 

 

Ada beberapa kawasan pembudidaya gurami yang besar diantaranya di Jawa 

Barat, yaitu di Bogor, Tasikmalaya, Ciamis, dan Garut. Sedangkan di Jawa 

Tengah, yaitu Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, dan Purbalingga. Untuk daerah 

Istimewa Yogyakarta, yaitu di Kulonprogo, Bantul, dan Sleman. Untuk di daerah  

Jawa Timur, yaitu Tulungagung, Blitar dan Lumajang, dan propinsi lainnya, yaitu 

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

 

D. Pertumbuhan 

Pertumbuhan merupakan proses biologis yang komplek dimana banyak faktor 

yang mempengaruhinya. Pertambahan jaringan pada setiap individu merupakan 

akibat dari pembelahan sel secara mitosis. Pertumbuhan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam umumnya 

adalah keturunan, sex, umur, parasit, dan penyakit. Pertumbuhan cepat terjadi 

pada ikan ketika berumur 3-5 bulan. Faktor luar yang mempengaruhi 

pertumbuhan ialah makanan dan suhu perairan. Pada suhu optimum, apabila ikan 

tidak mendapat makanan maka ikan tidak dapat tumbuh. Untuk daerah tropik suhu 

perairan berada dalam batas kisar optimum untuk pertumbuhan (Effendie, 2002).    

 

Pertumbuhan merupakan pertambahan ukuran, berupa panjang atau berat dalam 

waktu tertentu. Ada beberapa indikator yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu 

faktor jumlah dan ukuran makanan yang tersedia, suhu, oksigen terlarut, kualitas 

air, umur, dan ukuran organisme serta kematangan gonad.  Ikan yang mempunyai 



nilai koefisien laju pertumbuhan (K) yang tinggi serta kecepatan pertumbuhan 

yang tinggi memerlukan waktu yang singkat untuk mencapai panjang 

maksimumnya. Sedangkan ikan yang mempunyai laju koefisien pertumbuhan 

yang rendah membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai panjang 

maksimumnya maka cenderung berumur lebih panjang (Sparre, et al. 1989). 

 

E. Pakan Ikan 

Pemberian pakan pada ikan harus memperhatikan kualitas dan jumlah pakan. 

Kualitas pakan meliputi sifat-sifat fisik yaitu bentuk serta ukurannya harus tepat 

dan sifat kimia yaitu kandungan zat-zat di dalam bahan pakan yang 

mempengaruhi nilai nutrisi pakan (Lovell, 1989). 

 

Menurut Ardiwinata (1981), pakan benih ikan gurami sampai dengan umur 10 

hari (0,5cm) menggunakan cadangan makanannya serta memakan pakan alami 

berupa hewan renik, umur 1,5-3,5 bulan (2-3 cm) mampu memakan makanan 

hewani dan tumbuhan halus seperti paku air, umur 3,5-8 bulan (5-8 cm) hanya 

memakan tumbuhan halus, umur  8-12 bulan (8-12 cm) dapat memakan tumbuh-

tumbuhan serta umur yang lebih dari satu tahun mampu memakan tumbuh-

tumbuhan dan macam-macam binatang. 

 

1. Daun Kimpul 

 

Kimpul adalah jenis umbi talas-talasan serta termasuk famili Areacea dan 

merupakan tumbuhan menahun yang mempunyai umbi batang maupun batang 

palsu yang sebenarnya adalah tangkai daun . Tanaman ini memiliki kandungan 



protein sebesar 22,9 % (Bermenjo dan Leon, 2002). Menurut Animal Feed 

Resource Information System (2005), taksonomi kimpul adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2. Daun Xanthosoma sagittifolium 

Regnum  : Plantae  

Divisi    : Spermathophyta  

Sub Divisi  : Angiospermae   

Kelas   : Monocotyledonae  

Ordo   : Arales  

Familia  : Araceae  

Genus   : Xanthosoma  

Spesies  : Xanthosoma sagittifolium 

 

Daun kimpul  merupakan pakan alami untuk induk dan anak ikan gurami, namun 

sebaiknya tidak langsung diberikan pada ikan. Daun tersebut harus dikeringkan 

terlebih dahulu untuk menghilangkan getahnya agar ikan tidak terserang penyakit 

cacar kuning (Susanto, 1989). 



 

Jenis pakan ikan gurami terdiri dari pakan alami (organik) berupa daunan  

maupun pakan buatan (anorganik) dalam bentuk berupa pelet. Pakan alami yang 

digunakan antara lain (Xanthosoma violaceum) (Ade, 2009). 

 

2. Tepung Kedelai 

Tepung kedelai merupakan bahan pakan yang biasa digunakan sebagai campuran 

pakan pada ikan gurami. Keuntungan dari tepung ini adalah mengandung lisin 

asam amino essensial dan aroma makanan lebih sedap namun tepung ini juga 

memliki kekurangan yaitu mengandung zat yang dapat menghambat enzim tripsin 

tetapi dapat dikendalikan dengan cara memasak (Bagas, 2010). 

Tabel 1. Komposisi kandungan nutrisi tepung kedelai 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Mudjiman, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pakan komersil 

Pakan komersil merupakan pakan yang dibuat dari berbagai macam bahan, 

kemudian dibentuk sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau disesuaikan dengan 

kebiasaan makan ikan (Mudjiman, 2000).  

No. Jenis Nutrisi Komposisi (%) 

1 Protein 39 

2 Lemak 14,3 

3 Karbohidrat 29,5 

4 Abu 5,4 

5 Serat 2,8 

6 Air 8,4 



 

Menurut Soeseno (1984) menjelaskan bahwa dalam budidaya ikan dengan 

pemberian pakan buatan, produksi dapat dinaikan sampai dua kali lipat dari 

produktif semula. Namun dalam pemberian pakan buatan tidak saja diarahkan 

pada peningkatan produksi, tetapi juga efisiensi pakan yang digunakan diusahakan 

mudah dicerna oleh ikan dan bersisa sedikit sehingga biaya produksi tidak begitu 

tinggi.   

 

Ikan gurami memliki laju pertumbuhan yang lambat dibandingkan dengan ikan air 

tawar lainnya. Rendahnya laju pertumbuhan tersebut diduga berkaitan dengan 

cara pemberian pakan dalam budidayanya yang hanya berupa daun kangkung dan 

sisa makanan manusia (Hatimah, 1991). Sedangkan menurut Carter dan Brafield 

(1992), laju pertumbuhan yang rendah disebabkan oleh tidak tercapainya 

keseimbangan nutrisi pakan yang dibutuhkannya. 

 

4. Minyak cumi 

Menurut Watanabe (1998), minyak cumi memiliki kandungan asam lemak EPA 

13,4%-17,4% dan DHA 12,8%-15,6%. Sedangkan menurut Sudjoko (1988), 

daging cumi memiliki kandungan asam lemak tak jenuh jamak yang sangat 

bermanfaat yaitu asam lemak n3. 

 

5. Tepung sagu 

Sagu termasuk salah satu sumber karbohidrat yang penting untuk memenuhi 

kebutuhan kalori.  Di Indonesia umumnya sagu masih dimanfaatkan dalam bentuk 

pangan tradisional seperti papeda. Selain itu sagu digunakan sebagai bahan baku 



berbagai macam industri seperti industri perekat, industri pangan, dan komestik 

(Haryanto dan Pangloli, 1992). 

 

F. Kebutuhan Nutrisi 

1. Protein 

Menurut Lovell (1989), protein merupakan nutrien yang sangat dibutuhkan untuk 

pembentukan jaringan, pengganti jaringan tubuh yang rusak, dan penambahan 

protein dalam proses pertumbuhan. Jumlah dan jenis asam amino seperti asam 

amino esensial dan non esensial merupakan termasuk faktor yang mempengaruhi 

proses pertumbuhan. 

Kadar protein yang optimal untuk pertumbuhan benih ikan gurami adalah 43,29% 

untuk ukuran 0,15-0,18 gr/ekor. Sedangkan pada ikan gurami berukuran 27-35 

gr/ekor dibutuhkan kadar protein 32,14% (Mokoginto et al, 1994 ). Menurut 

Steffent (1981), kebutuhan ikan terhadap protein bergantung pada spesies, ukuran, 

faktor lingkungan, dan jenis makanan. 

Penurunan bobot tubuh ikan secara cepat dipengaruhi oleh kurangnya protein 

pada pakan. Di dalam tubuh ikan terjadi penarikan kembali protein dari berbagai 

jaringan untuk mempertahankan fungsi jaringan yang lebih penting. Namun jika 

ketersediaan protein terlalu banyak, maka protein akan digunakan untuk membuat 

protein baru dan sisanya akan menghasilkan energi (NRC, 1983). 

Menurut Yufera et al (2002), keberadaan asama amino bebas memliki peranan 

penting untuk memacu dalam proses pertumbuhan, sebagai sumber energi, dan 



sebagai attraktan yaitu daya tarik pada makanan. Selain itu asam amino bebas 

juga berperan dalam proses osmoregulasi (Michael, 1980). 

Redmont et al (1983) menyatakan bahwa salah satu jenis asam amino bebas yang 

memiliki peranan utama dalam berbagai fungsi biologis tubuh yaitu taurin untuk 

stabilitas membran, antioksidan, keseimbangan homeostatis dari kalsium, 

menstimulasi glikolisis dan glikogenesis, memacu pertumbuhan, osmoregulasi, 

dan penglihatan. 

Taurin sering disebut sebagai asam amino tetapi taurine tidak mengandung asam 

karboksilat seperti pada asam amino umumnya. Taurin tersusun dari molekul 

hidrogen, nitrogen, karbon, sulfur, dan oksigen. Taurin adalah asam amino 

ensensial pada kondisi tertentu, berada dalam tubuh dalam bentuk molekul bebas 

dan tidak pernah bergabung dengan protein tubuh (Russheim, 2000). 

Menurut Huxtable (1992), taurin merupakan golongan β- asama amino yang 

mengandung gugus sulfur, banyak terdapat didalam ruang antar sel diotak, retina, 

hati, ginjal, jantung, otot hewan bertulang belakang, dan berperan sebagai 

neurotransmitter (senyawa organik yang membawa sinyal diantara neuron) di 

dalam suatu sistem jaringan pusat. Sedangkan menurut Kim et al (2003), taurin 

adalah osmolit organik yang penting dalam otak dan ginjal serta memiliki 

kontsribusi yang penting dalam pengaturan volume sel, khususnya tekanan 

hypoosmotic dan hiperosmotic yang berfungsi penting untuk pengaturan 

perkembangan sistem saraf pusat dan retina. 



Taurin memiliki peran dalam osmoregulasi, modulasi level kalsium seluler, 

detoksifikasi, stabilisasi membran, dan neuroinhibisi pada sistem saraf pusat. 

Selain itu peran taurin yang telah diketahui dengan baik adalah dalam konjugasi 

asam empedu (Birdsall, 1998). 

Rumus molekul taurin yaitu H2NCH2CH2SO3H dan rumus bangunnya seperti 

pada Gambar 2. 

 

Gambar 3. Rumus bangun taurin (Strange dan Jackson, 1997). 

 

2. Lemak 

Lemak adalah senyawa organik yang mengandung unsur Karbon (C), Hidrogen 

(H), dan Oksigen (O) sebagai sumber unsur utama. Pada ikan, lemak digunakan 

sebagai sumber energi utama, pembentuk struktur sel, dan pemeliharaan keutuhan 

biomembran yang berperan dalam pengangkutan antarsel untuk nutrien. 

Penambahan lemak sebagai sumber energi akan menigkatkan keefektifan 

penggunaan protein (Jangkaru, 2001 ). 

 

Peranan lemak bagi ikan adalah sebagai sumber energi diurutan kedua setelah 

protein. Lemak dalam makanan ikan mempunyai peran yang penting sebagai 



sumber energi karena lemak dapat mengahasilkan sumber energi yang lebih besar 

(Mujiman, 1995 ). 

 

3. Karbohidrat 

Ikan mempunyai kemampuan lebih rendah dalam memanfaatkan karbohidrat 

dibandingkan dengan hewan daratan, namun karbohidrat harus tersedia dalam 

pakan ikan, karena jika karbohidrat tidak cukup tersedia maka nutrien yang lain 

seperti protein dan lemak akan dimetabolisme untuk dijadikan energi sehingga 

pertumbuhan ikan akan menjadi lambat (Wilson, 1994) .  

 

Ikan karnivora membutuhkan sedikit sekali karbohidrat. Apabila ikan memakan 

karbohidrat lebih dari 12%  maka di hatinya akan terjadi timbunan glikogen dan 

dapat menyebabkan kematian yang tinggi. Hal ini disebabkan apabila terjadi 

kelebihan karbohidarat maka akan disimpan dalam bentuk lemak. Kisaran 

karbohidrat dalam makanan ikan 10- 15 % (Widayati, 1996 ).  

 

4. Mineral 

Kebutuhan ikan akan mineral bervariasi, bergantung pada jenis ikan, stadia, 

status, dan reproduksi. Pada fitoplanton yang hidup di permukaan air mempunyai 

kandungan trace mineral yang tinggi (Halver, 1980). 

 

Menurut Tacon (1987), mineral merupakan bahan anorganik yang dibutuhkan 

oleh ikan dalam jumlah yang kecil tetapi memegang peranan yang sangat penting. 

Mineral mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai komponen utama dalam 



struktur tulang, eksoskleton, menjaga keseimbangan tekanan osmotik, struktur 

dari jaringan, transmisi impul saraf, dan kontraksi otot sebagai kofaktor dalam 

metabolisme, katalis, dan enzim aktivator.  

 

5. Vitamin 

Vitamin adalah zat makanan organik yang sangat dibutuhkan ikan, walaupun 

dalam jumlah yang relatif kecil. Vitamin berperan penting dalam reaksi spesifik 

metabolisme tubuh, proses pertumbuhan, dan kehidupan normal. Jika kekurangan 

salah satu vitamin atau lebih dalam satu macam vitamin pada pakan, akan dapat 

menghambat proses pertumbuhan pada ikan (Bambang, 2001). 

 

Vitamin dibutuhkan oleh ikan dalam jumlah sedikit untuk menjaga kesehatan dan 

pertumbuhan ikan. Vitamin terdiri dari 2 jenis yaitu vitamin yang larut dalam air 

dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin ini berfungsi untuk merombak 

karbohidrat, lemak,protein, dan mineral menjadi energi untuk pertumbuhan dan 

reproduksi (Widayati, 1996).  

 

 

 

 

 

 

 
 


