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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Klasifikasi Ikan Gurami 

Ikan gurami dikenal secara ilmiah sejak 1802. Menurut Bleeker (penemu 

gurami) yang kemudian disempurnakan oleh Weber, dan De Beaufort (1916) 

(peneliti dan penulis tentang ikan), klasifikasi ikan gurami sebagai berikut, 

Filum : Cordata 

Subfilum : Vertebrata 

Kelas : Pisces 

Subkelas  : Teleostei 

Ordo  : Labyrinthici 

Subordo  : Anabantoidae 

Genus  : Osphronemus  

Spesies  : Osphronemus gourami Lac (Bachtiar, 2010) . 

 

Gambar 1. Ikan Gurami 

Sumber : Gullibles (2004) 
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2.2  Morfologi Ikan Gurami 

 Pada usia muda ikan gurami memiliki dahi berbentuk normal atau rata. Pada 

saat dewasa dahi ikan gurami akan tambah menonjol tetapi tidak nong-nong. 

Khusus ikan gurami jantan dewasa, dahi terlihat nong-nong. Ikan gurami 

mempunyai mulut yang lebih kecil dibandingkan dengan jenis ikan lainnya, bibir 

bawah ikan gurami tampak sedikit maju dibandingkan bibir atasnya. Rahang atas 

dan bawah tidak rata. Ikan gurami dilengkapi deretan gigi yang berfungsi untuk 

menyobek makanan, gigi sebelah luar lebih besar daripada gigi sebelah dalam 

(Bachtiar, 2010 ). 

 Bentuk badan ikan gurami agak panjang, tinggi, dan pipih ke samping. Ikan 

gurami memiliki garis lateralis tunggal, lengkap, dan tidak terputus, bersisik stenoid 

yang berukuran besar-besar, serta memiliki gigi di rahang bawah. Panjang 

maksimum pada ikan gurami dapat mencapai 65 cm. Tinggi badan 2,0-2,1 kali dari 

panjang standar. Panjang standar merupakan panjang dari ujung kepala sampai ke 

pangkal sirip caudal (Khairuman dan Amri, 2011).  

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

Pada gurami muda terdapat bintik hitam dengan pinggiran kuning atau keperakan. 

Sementara itu, di dasar sirip dada terdapat bintik-bintik hitam yang menandakan 

bahwa ikan gurami masih berusia muda. Pada ikan gurami yang sudah tua, terdapat 

duri di sirip punggung dan sirip dubur yang ukurannya akan semakin besar 

(Riawan, 2013). 
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2.3  Makan dan Kebiasaan Makan Ikan Gurami 

 Jenis makanan ikan gurami berkorelasi dengan umurnya. Untuk setiap tahap 

pertumbuhan, jenis makanannya berbeda. Larva ikan gurami yang baru menetas 

memakan cadangan makanan yang berupa kuning telur yang ada pada tubuhnya. 

Selama 5-7 hari, kuning telur cukup memberikan sumber energi bagi larva. Pada 

umur satu minggu larva ikan gurami mengambil makanan dari luar berupa 

fitoplankton, selanjutnya pada usia satu bulan, anak gurami memakan fitoplankton 

dan zooplankton. Makanan dan kebiasaan makan ikan gurami dapat berubah-ubah 

sesuai dengan keadaan limgkungan hidupnya. Dalam lingkungan yang berbeda, 

ikan lebih tergantung atau lebih berkorelasi dengan ketersediaan makanannya. 

Gurami menjadi pemakan tumbuh-tumbuhan apabila di tempat itu hanya ada 

tumbuhan, sebaliknya gurami menjadi pemakan bahan organik, jika didalam 

perairan itu hanya ada bahan organik. Sifat gurami yang dapat memakan makanan 

sesuai yang ada di perairan dapat mempengaruhi pertumbuhan ikan gurami. Dengan 

memberikan makanan yang bergizi, gurami akan tumbuh lebih cepat (Saputra, 

2014).  

 Untuk mencukupi asupan gizi ikan, pembudidaya gurami memberikan 

pakan buatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan ikan (rata-rata berkisar 3-

5% berat biomasa gurami perhari). Pemberian pakan buatan dianggap lebih praktis 

dan lebih terukur dibandingkan pakan alami. Dalam pemberian pakan tersebut, 

selain jenis makanan, pembudidaya juga harus memperhatikan sifat biologis dari 

ikan gurami yang dibudidayakan (Cahyo, 2009). Darmi dan Abdullah (2006) dalam 

Ahda et al., (2014) menyatakan bahwa laju pengosongan isi lambung pada ikan 
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gurami yang diberi pakan pellet berkisar antara 6-8 jam, sehingga pemberian pakan 

3-4 kali sehari dapat menghasilkan pertumbuhan yang optimal. 

2.4  Pakan  

 Pakan terbagi menjadi dua golongan yaitu pakan ikan alami dan pakan ikan 

buatan. Pakan ikan alami merupakan makanan ikan yang tumbuh di alam tanpa 

campur tangan manusia secara langsung. Sedangkan pakan buatan merupakan 

makanan ikan yang dibuat dari campuran bahan olahan yang selanjutnya dilakukan 

proses pengolahan serta dibuat dalam bentuk tertentu sehingga tercipta daya tarik 

(merangsang) ikan untuk memakannya dengan mudah dan lahap (Djarijah, 2006). 

 Penggunaan pakan buatan pada budidaya ikan lebih praktis dan efisien. 

Selain itu pakan buatan lebih tahan lama sehingga bisa disimpan selama berbulan-

bulan. Pakan buatan mengandung gizi cukup lengkap, sehingga tidak perlu lagi 

memberi tambahan jenis pakan lain untuk melengkapi kebutuhan gizi. Pakan basah 

adalah pakan ikan yang bahan penyusunnya mengandung kadar air tinggi. Karakter 

pakan seperti ini sengaja dibuat agar ikan lebih mudah mengonsumsi dan 

mencernanya. Jenis pakan basah ini cukup beragam bentuknya, dari larutan emulsi, 

larutan suspensi, sampai bentuk pasta. Selain pakan basah pakan buatan juga ada 

yang kering, pakan kering adalah pakan ikan yang bahan penyusunnya mengandung 

sedikit kadar air, yakni sekitar 5-20 persen. Bentuk pakan kering cukup beragam, 

seperti granule (butiran), flake (remah), pellet (bulat), dan stick (batang) (Tiana, 

2012).  

 Menurut Helver and Hardi, (2002), dalam Ahmad et al., (2017), pakan yang 

baik adalah pakan dengan kandungan protein lebih tinggi dibandingkan karbohidrat 
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karena protein merupakan sumber energi utama bagi ikan. kandungan protein dalam 

pakan yang sesuai dengan ikan gurami yaitu protein 30-32% dan karbohidrat 20-

30%, dalam komposisi tersebut kandungan lebih tinggi daripada karbohidrat. 

2.5 Pemuasaan  

 Menurut Walter (2013), salah satu cara untuk mengurangi konsumsi pakan 

tetapi tidak menghambat pertumbuhan yaitu dengan pemuasaan. Pemuasaan secara 

periodik mampu meningkatkan efisiensi pakan (Mulyani et al., 2014; Suwarsito et 

al., 2010), selain meningkatkan efisiensi pakan pemuasaan pada ikan dapat 

menurunkan tingkat konversi pakan (Fitriyah et al., 2016), hal ini di sebabkan 

karena pada saat dipuasakan ikan mengalami hiperfagia yaitu peningkatan nafsu 

makan selama beberapa waktu 2-3 hari setelah ikan dipuasakan.  

 Peningkatan nafsu makan pada saat hiperfagia dapat mengakibatkan pakan 

dimanfaatkan secara efisien (Santoso et al., 2006). Mulyani et al., (2014) 

menyatakan bahwa pada saat ikan dipuasakan aktivitas protease meningkat, 

sehingga ikan berupaya meningkatkan digesti kandumgam protein pada pakan 

untuk pertumbuhan. Waktu pemuasaan yang panjang dapat menyebabkan 

pertumbuhan terhambat, kesehatan ikan menurun dan mempengaruhi nutrisi pada 

tubuh ikan (Rachmawati et al., 2010). Menurut Yuwono et al., (2005), waktu 

pemuasaan 1-3 hari yang diikuti pemberian pakan kembali merupakan cara yang 

dapat diterapkan dalam menejemen pemberian pakan untuk mengurangi jumlah 

pakan yang diberikan. 
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2.6  Efisiensi Pakan  

 Nilai Efisiensi pakan menunjukkan kemampuan ikan dalam memanfaatkan 

pakan dengan baik (Maiyulianti et al., 2017). Setiawati et al., (2008) menyatakan 

bahwa nilai efisiensi pakan didapatkan dari rasio antara pertumbuhan dengan 

jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ikan. semakin besar nilai efisiensi pakan, 

menunjukkan pemanfaatan pakan dalam tubuh ikan semakin efisien dan kualitas 

pakan semakin baik. Nilai efisiensi pakan yang optimal untuk ikan gurami yaitu 

lebih dari 50% (Nirmala dan Rasmawan, 2010).  

2.7  Jumlah Rasio Konfersi Pakan (FCR) 

 Menurut Prasetyo (2015), Jumlah FCR adalah rasio jumlah pakan yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg daging ikan. Nilai rasio konversi pakan 

berhubungan erat dengan kualitas pakan, sehingga semakin rendah nilainya maka 

semakin baik kualitas pakan yang dikonsumsi. Pakan yang dicerna secara optimal 

oleh tubuh dapat meningkatkan bobot pada ikan (Mudjiman, 2001 dalam Silviana 

et al., 2012). Nilai Food Conversi Ratio (FCR) dapat diperoleh dengan 

membandingkan jumlah pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan bobot ikan 

uji dan berat ikan uji yang mati selama penelitian berlangsung. (Rachmawati et al., 

2014). Rina dan Elrifadah (2015) menyatakan bahwa nilai konversi pakan pada ikan 

berkisar antara 1,5 – 1,8, sedangkan menurut Ferdiana (2012) nilai konversi pakan 

yang baik kurang dari 3. 

2.8  Jumlah Konsumsi Pakan  

 Makanan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk 

pertumbuhan ikan. Jumlah konsumsi pakan pada ikan merupakan tolak ukur 
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kebutuhan ikan terhadap sumber makanannya, konsumsi pakan dapat 

meningkatkan produksi panas dalam tubuh, juga meningkatkan konsumsi oksigen 

(Haetami, 2012). Menurut Putri (2017), jumlah konsumsi pakan dipengaruhi oleh 

kebutuhan energi dari pada kebutuhan nutrisi. Jumlah konsumsi pakan akan 

mengalami peningkatan apabila kadar protein pada pakan bertambah. Rendahnya 

konsumsi pakan pada ikan akan menyebabkan semakin rendah pula kemungkinan 

nutrient-nutrien pada pakan yang terserap oleh tubuh, sehingga menyebabkan laju 

pertumbuhan ikan rendah. 

 Jumlah konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang dikonsumsi ikan selama 

waktu penelitian. Nilai konversi pakan menunjukkan bahwa sejauh mana pakan 

dimanfaatkan oleh kultivan budidaya secara efisien (Parakkasi, 1999 dalam 

Rasmada, 2008).  

2.9  Kualitas Air  

 Air merupakan media hidup ikan, sehingga kuantitas dan kualitas air yang 

digunakan dalam kegiatan budidaya ikan harus memenuhi kebutuhan hidup ikan. 

Suhu, pH, oksigen terlarut adalah faktor-faktor lingkungan yang dapat 

mempengaruhi kehidupan organisme akuatik (Sitio, 2008). 

2.9.1 Suhu  

 Menurut Hardjodjo (2005), suhu adalah faktor penting dalam budidaya, 

karena apabila suhu mengalami kenaikan maka kadar oksigen terlarut dalam air 

akan menurun. Metabolisme dalam tubuh ikan tergantung pada suhu 

lingkungannya, termasuk kekebalan tubuhnya. Fluktuasi suhu akan mempengaruhi 

system metabolisme seperti konsumsi oksigen, sehingga fisiologi tubuh akan 
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mengalami kerusakan dan menyebabkan ikan sakit. Suhu yang menurun terlalu 

tinggi akan mengurangi kekebalan tubuh pada ikan, sehingga ikan cepat terserang 

penyakit. Lingkungan yang ideal untuk budidaya ikan gurami adalah perairan air 

tawar dengan suhu 24-28⁰C (Sitanggang dan Sarwono, 2007).  

2.9.2  pH (Keasaman air) 

 Menurut Sitanggang dan Sarwono, (2007), kolam budidaya yang produktif 

pH yang baik antara 6,5-8. Perairan dengan pH 7 dikatakan netral, suatu perairan 

dengan pH dibawah 6,5 dinamakan asam, dan perairan yang pH diatas 8 dikatakan 

basa.  


