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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Ikan gurami merupakan ikan asli perairan Indonesia yang sudah menyebar 

ke seluruh perairan Asia Tenggara dan Cina. Indonesia sudah lama mengenal ikan 

gurami, rasa dagingnya yang gurih dan lezat sangat digemari masyarakat. Saat ini 

tercatat ada lima wilayah pengahasil gurami terbesar di Indonesia, yakni Jawa Barat 

(34.04%), Jawa Tengah (18.67%), Sumatera Barat (15.44%), Jawa Timur (14.98%) 

Dan Nusa Tenggara Barat (2.7%). 

Upaya peningkatan produksi gurami (Osphronemus gouramy) dapat 

dilakukan melalui perbaikan lingkungan dan kualitas pakan. Akan tetapi, masih 

banyak ditemukan kendala dalam usaha budidaya ikan gurame, salah satu 

kendalanya adalah pertumbuhannya yang relatif lambat dibandingkan dengan ikan 

air tawar lainnya. Untuk mencapai ukuran konsumsi dengan berat badan minimal 

500 g dari benih yang berukuran 1 g memerlukan waktu pemeliharaan lebih dari 

satu tahun (Sarwono dan Sitanggang, 2007). 

Pemuasaan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kecepatan pertumbuhan, setara atau bahkan lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan ikan tanpa pemuasaan. Hal tersebut disebabkan pertumbuhan 

kompensatori (compensatory growth) yaitu pertumbuhan yang lebih cepat 

dibandingkan dengan pemberian pakan normal.  Hal ini dibutikan dengan  

penelitian Santoso et.,al, (2006) tentang nila merah yang dipelihara pada kondisi 

air laut dan ikan bawal air tawar (Colossoma macropomum) oleh Sukmaningrum, 

(2009) menunjukkan pertumbuhan yang relatif sama antara ikan yang dipuasakan 
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dengan yang tidak dipuasakan dan adanya penghematan pakan sebanyak 15-40% 

pada ikan yang dipuasakan 

Ikan dapat mengalami peningkatan nafsu makan setelah ikan tersebut 

dipuasakan. Peningkatan konsumsi pakan setelah ikan tersebut dipuasakan 

mengakibatkan ikan mengalami hiperfagia yakni suatu kondisi ikan mengalami 

peningkatan nafsu makan selama beberapa waktu 2-3 hari setelah ikan dipuasakan 

pada periode tertentu dan nafsu makan ini akan kembali ke nafsu makan yang 

normal. Peningkatan konsumsi pakan selama hiperfagia tersebut dapat memberikan 

pasokan nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme setelah ikan 

dipuasakan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan. 

Pertumbuhan tersebut memicu terbentuknya protein didalam tubuh ikan. 

Protein merupakan penyusun utama semua makhluk hidup. Protein ibaratnya 

seperti sebuah mesin yang menjaga dan menjalankan fungsi tubuh semua makhluk 

hidup. Setiap sel memiliki ribuan protein berbeda, yang bersama-sama membuat sel 

melakukan tugasnya. Protein berperan penting dalam pembentukan struktur, fungsi, 

regulasi sel-sel makhluk hidup dan virus. Protein juga berguna sebagai sumber 

energi tubuh. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan mengetahui pengaruh 

pertumbuhan pada ikan gurame yang pertumbuhannya cenderung lambat dengan 

metode pemuasaaan  

1.2. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ikan gurame (Osphronemus gouramy) 

pada kondisi dipuasakan? 
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2. Bagaimana efisiensi protein pada tubuh ikan gurame (Osphronemus

gouramy)  yang dipuaskan ?

1.3. Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ikan gurame (Osphronemus

gouramy)  pada kondisi dipuasakan

2. Untuk mengetahui efisiensi  penyerapan protein pada tubuh ikan gurame

(Osphronemus gouramy)

1.4. Hipotesis 

H0 : Diduga bahwa pemuasaan dengan interval waktu berbeda tidak 

berpengaruh pada pertumbuhan dan pertambahan protein ikan gurame 

(Osphronemus gouramy)  

H1 : Diduga bahwa pemuasaan dengan interval waktu berbeda berpengaruh 

pada pertumbuhan dan pertambahan protein ikan gurame (Osphronemus 

gouramy) 

1.5 Manfaat 

 Penelitian ini bermanfaat untuk mengamati dan mengetahui pengaruh 

pertumbuhan ikan gurame dengan metode pemuasaaan dimana ikan mengalami 

keadaan kekuranagan pakan namun masih dapat tumbuh dengan baik. Selain itu, 

dapat menekan biaya pakan terhadap ikan gurame yang selama ini selalu menjadi 

masalah para petani. 


