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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Gurami (Oshpronemus gouramy) merupakan salah satu komoditas 

unggulan yang banyak dipilih oleh petani untuk dipelihara. Keunggulan dari ikan 

gurami antara lain rasa dagingnya yang lezat, mudah dipelihara, dan dapat hidup 

di air yang tergenang, selain itu gurame juga mempunyai nilai ekonomis yang 

tinggi dan harganya pun relatif stabil, Namun masyarakat mengetahui 

pertumbuhan ikan gurami sangat lamban. 

 Membudidayakan ikan gurami secara intensif dapat dilakukan dalam 

skala besar atau skala kecil. Pada garis besarnya, budidaya ikan gurami meliputi 3 

hal, yaitu usaha pembenihan, pendederan, pembesaran. Usaha pembenihan juga 

mempunyai nilai ekonomis yang tinggi atau menguntungkan karena telur, larva, 

dan benih hasil pemijahan juga dapat dijual. Tetapi pada usaha pembenihan para 

petani belum banyak yang melakukan usaha pembenihan, karena didalam usaha 

pembenihan ikan gurami ini tingkat daya tetas telur nya rendah dan tidak semua 

telur yang menempel pada sarang menetas menjadi larva ikan gurami. Hal ini 

yang merisaukan para petani yang membenihkan ikan gurami. 

Ketersediaan benih sangat diperlukan untuk kelanjutan budidaya ikan. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam budidaya ikan adalah 

tingginya tingkat daya tetas sehingga ketersediaan benih ikan harus selalu ada 

setiap saat. Daya tetas  adalah kunci utama untuk menghasilkan benih ikan. 
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 Salah satu cara untuk meningkatkan produksi dalam budidaya yaitu 

dengan cara menambah jumlah kepadatan telur dalam satu wadah. Sedangkan, 

faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan daya tetas telur ikan gurami 

adalah jumlah kepadatan. Adapun faktor lain yang juga dapat mempengaruhi daya 

tetas telur ikan gurami adalah kualitas air misalnya suhu, dan kandungan oksigen 

terlarut (DO). Tetapi jika kepadatan telur ikan gurami terlalu tinggi kandungan 

oksigen terlarut juga menurun karena saling berebut oksigen. Hal ini juga dapat 

mempengaruhi tingkat kelulushidupan telur ikan gurami.  

Tingkat kelulusan hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari ikannya yang meliputi spesies 

ikan dan sifat telur ikan gurami. Pada spesies ikan gurami, ketika telur baru keluar 

dari induk, telur tidak akan tenggelam, tetapi akan melayang. Umur ikan dalam 

hal ini juga berpengaruh karena dalam fase telur menjadi larva terjadi 

pembentukan hampir semua organ tubuh, inilah masa kritis bagi tingkat kelulusan 

hidup ikan gurami. Sedangkan faktor eksternal berasal dari pakan dan lingkungan. 

Faktor lingkungan meliputi (kualitas air) suhu, oksigen, pH dan amoniak. Kualitas 

air yang baik adalah suhu 29-30 
0
C dan nilai pH 6,7 – 8,6 (Sitanggang, 2005).  

  Hal ini yang memacu penulis untuk meneliti tentang pengaruh jumlah 

padat tebar yang berbeda terhadap daya tetas telur dan tingkat kelulusan hidup 

telur ikan gurami (Osphronemus gouramy) karena jumlah padat tebar juga 

mempengaruhi daya tetas telur dan tingkat kelulusan hidup telur ikan gurami 

(Osphronemus gouramy) pada budidaya sepenggal. 
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1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh jumlah padat tebar terhadap daya tetas telur dan 

kelulusan hidup terhadap larva ikan gurami (Osphronemus gouramy)? 

2. Manakah yang memberikan daya tetas telur dan kelulusan hidup terbaik Dari 

pengaruh jumlah padat tebar yang berbeda? 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui daya tetas telur dan kelulusan hidup  larva ikan gurami 

(Osphronemus gouramy). 

2. Untuk mengetahui jumlah padat tebar yang paling baik daya tetas telur dan 

kelulusan hidup larva ikan gurami (Osphronemus gouramy). 

1.4 Sasaran 

Hasil penelitian ini sebagai informasi bagi para pembudidaya ikan 

gurami khususnya tentang pengaruh jumlah padat tebar yang berbeda terhadap 

daya tetas telur dan tingkat kelulusan hidup larva ikan gurami (Osphronemus 

gouramy). 

1.5 Hipotesis 

H0 : Diduga bahwa padat tebar yang berbeda tidak berpengaruh terhadap 

daya tetas telur dan kelulusan hidup  larva ikan gurami (Osprhonemus 

gurame). 

H1  : Diduga bahwa padat tebar yang berbeda berpengaruh terhadap daya 

tetas telur dan kelulusan hidup larva ikan gurami (Osprhonemus 

gouramy). 


