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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Faktor penghambat dalam budidaya ikan Gurami (Osphronemus gouramy)  

adanya hama dan penyakit. Penghambat dalam perkembangan telur ikan gurami 

adalah jamur Saprolegnia sp.. Jamur dapat menyerang telur ikan gurami dan 

menyebabkan kematian pada telur. Sehingga jika telur ikan gurami dibiarkan menetas 

di kolam pemijahan, telur ikan gurami akan mudah terserang hama dan penyakit.  

Langkah pencegahan dalam pengobatan serangan jamur Saprolegnia sp. 

selama ini menggunakan bahan kimia sintetis. Penggunaan bahan kimia sintetis 

sangat membahayakan organisme sasaran dan lingkungan. Demi memperhatikan 

faktor lingkungan dimana penggunaan bahan kimia anti biotik berbahaya terhadap 

kelangsungan lingkungan dan organisme. Maka, penggunaan bahan kimia 

sebaiknya dihindari. Untuk menekan penggunaan bahan kimia, maka 

menggunakan bahan alami yaitu daun eceng gondok (Eichornia crassipes). 

Ekstrak daun eceng gondok diketahui memiliki kandungan senyawa yang 

bersifat anti jamur. Dalam peneltian Shanab et al. (2010), eceng  gondok memiliki 

potensi sebagai anti alga, anti bakteri, serta anti cendawan karena mengandung 

senyawa senyawa fenolik 4.35%, senyawa terpenoid 1.53% dan alkaloid 0,98%. 

Menurut hasil penelitian Chantirakul et al. (2009) pada ekstrak daun eceng 

gondok mempunyai 4 jenis senyawa fenol atau flavonoid yang teridentifikasi 

dengan  persentase myricetin 1,34%, naringenin 68,71%, keapferol 0,91%, vanilin 

1,28%, dan yang berfungsi sebagai zat anti jamur.  
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Berdasarkan hal diatas, maka perlu adanya penelitian tentang ekstrak daun 

eceng gondok dapat menekan pertumbuhan jamur pada telur ikan gurami  dengan 

konsentrasi berbeda pada daya tetas dan kelulushidupan larva. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana hasil daya tetas dan kelulushidupan dalam pengaruh 

perendaman ekstrak  daun eceng gondok dengan konsentrasi berbeda pada 

ikan gurami? 

2. Berapa konsentrasi ekstrak daun eceng gondok yang dapat meningkatkan 

nilai daya tetas telur  dan kelulushidupan larva ikan gurami? 

 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui hasil daya tetas telur ikan gurami dan kelulushidupan 

larva dalam pengaruh perendaman ekstrak  daun eceng gondok dengan 

konsentrasi berbeda. 

2. Untuk mengetahui  ekstrak daun eceng gondok dengan konsentrasi 

berbeda dalam meningkatkan nilai daya tetas   dan kelulushidupan larva 

ikan gurami. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian diharapkan menjadi informasi tentang kemampuan 

ekstrak daun eceng gondok untuk menekan pertumbuhan jamur Saprolegnia sp. 

dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan  pembenihan ikan 

gurami sehingga mendapatkan benih yang berkualitas. 
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1.5 Hipotesa Penelitian 

H0   : Ekstak daun eceng gondok tidak berpengaruh terhadap hasil nilai daya tetas  

dan kelulushidupan larva ikan gurami yang terserang jamur Saprolegnia sp.. 

H1 : Ekstrak daun eceng gondok berpengaruh terhadap hasil nilai daya tetas dan 

kelulushidupan larva ikan gurami yang terserang jamur Saprolegnia sp.. 

 


