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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ikan Gurami (Oshpronemus gouramy) merupakan salah satu jenis ikan air 

asli Indonesia, yang berasal dari perairan pulau Sunda Besar yang saat ini telah 

banyak dipelihara di negara-negara Asia Tenggara, Asia Selatan dan  Australia. 

Ikan ini sangat disukai konsumen dan menjadi salah satu ikan komersial utama di 

Indonesia karena memiliki daging yang gurih dan lembut selain kaya akan 

kandungan gizi, terutama kandungan  protein yang tinggi 18,71-20,67% dan zat 

omega 3 yang dibutuhkan untuk kesehatan (KKP, 2011). 

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, maka permintaan pasar untuk ikan 

Gurami terus mengalami peningkatan. Peningkatan yang nyata tampak pada 

produksi tahun 2007 hingga tahun 2011, yaitu 97,71% atau 24,4% per tahun  

dengan jumlah produksi masing-masing 31.600 ton dan  62.476 ton (Ditjen 

Perikanan Budidaya, 2011). Namun yang  menarik  bahwa perkembangan  

budidaya ikan gurami tersebut tidak  sepesat budidaya ikan tawar lainnya, seperti 

ikan nila, lele dan bandeng. Hal ini terjadi karena masih terdapat persepsi 

mengenai ikan Gurami, yaitu: 1) Secara genetik bibit ikan Gurami dianggap masih 

rendah, karena laju pertumbuhannya sangat lambat, dari berat 7-15g/ekor untuk 

mencapai berat 200 g/ekor membutuhkan waktu pemeliharaan ± 90-120 hari (SNI 

01-7241-2006), 2) Rentan terhadap penyakit dengan tingkat kelangsungan 
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hidupnya hanya mencapai 50% (Mokoginta, 1996), sehingga tingkat 

produktivitasnya masih relatif rendah.  

Menurut Hatimah (1991) rendahnya produktivitas sistem budidaya ikan 

Gurami tersebut, selain disebabkan oleh faktor genetik, juga disebabkan faktor 

manajemen pemeliharaan yang masih bersifat tradisional dimana ikan Gurami 

hanya diberi pakan daun kangkung air dan sisa makanan manusia. Kondisi ini 

menurut Carter dan Brafleld (1992), dapat mengakibatkan defisensi nutrisi, 

terutama protein untuk pertumbuhan dan energi untuk memenuhi hidup pokoknya 

disamping  mineral dan vitamin. 

Seiring dengan kemajuan ilmu dibidang teknologi  pakan, sebagai upaya 

peningkatan produktivitas ikan Gurami, banyak hal telah dilakukan diantaranya 

penelitian tentang kebutuhan protein oleh (Suprayudi, et al, 2000) Ikan gurami 

(Osphronemus gouramy) yang berukuran 0,27 gram membutuhkan 43,29% dan 

yang berukuran 27-31 gram membutuhkan 32% protein. Menurut Sema, S et al 

(2003), pakan untuk ikan gurami dengan berat rata-rata 14,5g yang mengandung 

protein 35% dan 325 kkal DE/100g menghasilkan berat rata-rata akhir dari 38.35 

± 0.87g , laju pertumbuhan spesifik 1,74 ± 0,04 % per hari, rasio konversi pakan 

1,32 ± 0,06 , efisiensi pakan sebesar 0,76 ± 0,03 yang dipelihara selama 8 

Minggu.  

Pengembangan pakan komersil dengan protein dan energi tertentu dalam 

penyusunannya berdasarkan trial and eror atau berdasarkan SNI sedangkan SNI 

ini mengacu pada NRC (National Research Council). Formulasi pakan seimbang 

yang ditetapkan oleh National Research Council (NRC), yang pada dasarnya 
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diperuntukkan bagi ternak yang dipelihara di daerah beriklim dingin yang 

cenderung membutuhkan energi tinggi yaitu 3200 kkal/kg. Apabila ketetapan 

NRC tersebut ditetapkan didaerah berikllim panas maka patokan tersebut menjadi 

tidak sesuai, karena pakan dengan energi yang berlebihan akan mengganggu 

proses fisiologis ikan tersebut. Untuk antisipasi tersebut maka perlu dilakukan 

penelitian tentang imbangan protein energi dalam pakan pakan ikan gurami. 

Imbangan nutrien dalam pakan terutama protein akan mempengaruhi 

pertumbuhan, sementara itu kandungan energi juga sangat penting dibutuhkan 

untuk menunjang aktivitas organisme tersebut. Menurut (NRC, 1993) keberadaan 

tingkat energi yang optimum dalam pakan sangat penting sebab kelebihan atau 

kekurangan energi mengakibatkan penurunan laju pertumbuhan.  

Dari uraian di latar belakang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang 

pengaruh imbangan protein-energi terhadap peningkatan performa ikan gurami 

(Oshpronemus gouramy) pada fase pembesaran I yang hidup di perairan Indonesia 

beriklim tropis. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh imbangan protein-energi terhadap peningkatan 

performa ikan gurami (Oshpronemus gouramy) pada fase pembesaran I?  

2. Pada imbangan protein-energi berapa yang menghasilkan performa ikan 

gurami (Osphronemus gouramy) yang baik? 
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1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh imbangan protein-energi  terhadap 

peningkatan performa ikan gurami (Oshpronemus gouramy) pada fase 

pembesaran I. 

2. Untuk mengetahui imbangan protein-energi terbaik bagi performa ikan 

gurami (Osphronemus gouramy. 

1.4 Sasaran 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber ilmu dan 

informasi kepada masyarakat, khususnya para pembudidaya ikan gurami 

mengenai pengaruh imbangan protein-energi untuk meningkatkan performa ikan 

gurami melalui penyusunan pakan pakan yang seimbang antara protein dan energi 

yang optimal untuk meningkatkan produktivitas, serta menambah pengetahuan 

dan wawasan tentang budidaya ikan gurami. 

1.5 Hipotesa 

H0 : Diduga imbangan protein-energi tidak memberikan pengaruh terhadap 

peningkatan performa ikan gurami (Osphronemus gouramy) pada fase 

pembesaran I. 

H1 : Diduga imbangan protein-energi memberikan pengaruh terhadap 

peningkatan performa ikan gurami (Osphronemus gouramy) pada fase 

pembesaran I. 

 

 

 


