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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ikan Gurami 

2.1.1 Klasifikasi Ikan Gurami 

Bachtiar (2010) mengklasifikasikan ikan gurami (O. gouramy) sebagai 

berikut : 

Filum  : Chordata 

Kelas  : Pisces 

Subkelas : Teleostei 

Ordo  : Labyrinthici 

Subordo : Anabantoidei 

Famili  : Anabantidae 

Genus  : Osphronemus 

Spesies : Osphronemus gouramy, Lac 

 

Gambar 1. Ikan Gurami (O. Gouramy) 

(Sumber : Google.image) 
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2.1.2 Morfologi Ikan gurami 

Ikan gurami mempunyai bentuk badan agak panjang, pipih ke samping 

(compressed) dan lebar serta tipe sisik (ctenoid). Mulut ikan gurami berukuran 

kecil, letaknya miring dan dapat disembulkan sehingga tampak monyong. Ikan 

gurami memiliki sirip punggung dan dubur (anal) yang panjangnya dapat 

mencapai pangkal ekor. Ikan gurami mempunyai sepasang sirip perut yang telah 6 

berubah bentuk menjadi sepasang benang panjang yang berfungsi sebagai alat 

peraba. Sirip ekor ikan gurami berbentuk membulat (rounded). Panjang badan 

ikan gurami di alam dapat mencapai 65 cm dengan berat badan lebih dari 10 kg. 

Warna tubuh pada ikan gurami muda umumnya berwarna biru kehitam-hitaman 

dan bagian perut berwarna putih (Mahyuddin, 2009).  

 

2.1.3 Habitat dan Penyebaran 

Habitat asli atau tempat hidup gurami adalah rawa di dataran rendah. Salah 

satu faktor yang membedakan dataran rendah dan dataran tinggi adalah suhu. 

Suhu di dataran rendah lebih tinggi dibandingkan di dataran tinggi. Berkaitan 

dengan suhu, ikan ini tumbuh dengan baik pada suhu antara 24℃ – 28℃. Karena 

itu, ketinggian lokasi yang cocok untuk budidaya ikan gurami (O.  gouramy) 

adalah 0-800m dpl (Sitanggang, 2007).  

Ikan gurami (O. gouramy) adalah spesies asli ikan dikawasan Asia Tenggara. 

Daerah penyebaran gurami antara lain Thailand, SriLanka, Malaysia, Australia, Cina, 

India, dan Indonesia. Khusus di Indonesia, gurami banyak terdapat di pulau Sumatera, 

Jawa, dan Kalimantan. Ikan ini kemudian menjadi salah satu jenis ikan yang penting 

dalam budidaya ikan air tawar. (Khairuman dan Amri, 2005)  
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2.1.4 Reproduksi Ikan Gurami 

Menurut Sumarna (2004) dalam Sutrisno (2011), ikan gurami (O. 

gouramy) mulai berbiak setelah berumur 2 – 3 tahun, yaitu saat dimana induk 

betina telah matang telur dan induk jantan telah menghasilkan sperma. Induk 

betina akan mengeluarkan telur dari dalam perutnya ke dalam sarang, yang 

kemudian diikuti oleh induk jantan dengan menyemburtkan spermanya. Selama 

pemijahan, sarang dijaga induk jantan, setelah pemijahan selesai maka berganti 

induk betina yang menjaganya. Induk betina dapat menghasilkan telur antara 500 

– 3000 telur. Telur bersifat mengapung, karena mengandung gelembung minyak.  

 

2.1.5 Morfologi Telur Ikan Gurami 

 Sumarna (2004) dalam Sutrisno (2011), Induk betina dapat menghasilkan 

telur antara 500 – 3000 telur. Telur bersifat mengapung, karena mengandung 

gelembung minyak. Menurut Sulhi (2010) dalam Budiana (2018), ciri sarang 

berisi telur adalah terdapat lapisan minyak di atas permukaan air dekat sarang, 

mulut sarang tertutup, tercium bau amis menyengat, biasanya induk jantan berada 

dekat sarang. Menurut (Berlin,2014) sifat dari telur ikan gurami akan mengapung 

dan tidak tenggelam serta tidak adaktif dengan sekitarnya, dan ketika baru keluar 

dari induknya, telur ikan gurami tidak akan tenggelam, tetapi akan melayang. 

Telur ikan gurami akan menetas dengan lama waktu lebih kurang 36 – 48 jam 

dengan kedalaman air 15 – 20 cm dan pemberian aerasi kecil pada suhu 29 – 

30
0
C. 
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2.2 Saprolegniasis 

2.2.1 Klasifikasi Saprolegnia sp 

Klasifikasi Saprolegnia sp. menurut Scott (1961) dalam Mulyani (2006) 

adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Protista 

Filum  : Phycomycetes 

Kelas  : Oomycetes 

Ordo  : Saprolegnialis 

Famili   : Saprolegniaceae  

Genus  : Saprolegnia 

Spesies : Saprolegnia sp 

 

Gambar 2. Saprolegnia sp. 

(Sumber : Google.image) 

 

2.2.2 Morfologi Saprolegnia sp 

Saprolegnia sp. merupakan jamur yang menginfeksi ikan dan telur ikan air 

tawar. Sparolegnia sp. adalah jamur air yang mempunyai oogonia dan oospora. 

Perkembangbiakannya secara aseksual, dengan ujung hifanya membesar dan diisi 
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dengan protoplasma padat yang akan membentuk suatu oogonium berbentuk bola. 

Telur berbentuk bola terpisah dari protoplasma dan membentuk oospora. Oospora 

dapat bertahan terhadap gangguan cuaca dan iklim selama bertahun-tahun, dan 

akan memulai kehidupan yang baru apabila kondisi sudah memungkinkan. 

Wardhani (2014).  

Menurut (Ghufron,2004) ikan dan telur ikan yang terserang jamur 

Saprolegnia sp. dapat diketahui dengan mudah, sebab terlihat bagian organ ikan 

(biasanya bagian luar) atau telur yang terserang, ditumbuhi oleh sekumpulan 

mycelium jamur yang menyerupai gumpalan benang – benang halus (hype) yang 

tampak seperti kapas sehingga disebut white cottony growth. Kumpulan benang 

ini biasanya terlihat di bagian kepala, tutup insang, atau di sekitar sirip. Pada ikan 

dewasa biasanya diserang pada bagian kulit yang telah terluka. Sedangkan telur 

ikan yang terserang akan terlihat seperti dilapisi kapur. 

 

2.2.3 Habitat saprolegnia sp 

Pertumbuhan jamur Saprolegnia sp. pada tubuh ikan atau telur atau 

substrat yang cocok dipengaruhi oleh suhu air. Sebagian besar Saprolegnia sp.. 

mampu berkembang (minimum) pada suhu air antara 0 – 5
0
C, tumbuh sedang 

pada 5 - 15 0C, pertumbuhan optimum pada 15 – 30
0
C, dan menurun pada suhu 

28 – 35
0
C. Walaupun sebagian besar ditemukan di air tawar, namun jamur ini juga 

toleran dengan air payau sehingga ditemukan juga hidup di air payau Khoo (2000) 

dalam Wardhani (2014). 
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2.2.4 Reproduksi saprolegnia sp 

Saprolegnia sp. adalah jenis jamur yang terdapat di seluruh dunia dan hidup di 

perairan tawar. Jamur ini mempebanyak keturunannya dengan cara seksual dan dengan 

cara aseksual. Memperbanyak keturunan secara aseksual dilakukan dengan spora yang 

mempunyai dua buah rambut getar (biflagellata). Mula – mula pada ujung mycelium-

nya terjadi pengembungan dan kemudian membentuk kantong spora (sporongia) 

dengan ribuan zoospora di dalamnya. Zoospora yang telah matang akan keluar dari 

sporongia dan berenang dalam air dengan menggunakan rambut getarnya untuk 

menempelkan dirinya pada ikan dan telur ikan. Dalam waktu 24 – 48 jam, zoospora 

tersebut sudah berubah bentuknya menjadi jamur baru yang juga mempunyai ribuan 

zoospora baru. Sporangia yang telah memproduksi zoospora itu akan memproduksi 

zoospora lagi dalam 2 – 4 kali produksi. Perbanyakan keturunan secara seksual 

berlangsung apabila antheridia  dan oogonia (alat kelamin jantan dan betina) 

mengalami kematangan. Pada saat itu terjadi pendekatan antara kedua sel kelamin 

tersebut dan antheridia menempelkan dirinya pada oogonia yang selanjutnya akan 

terjadi pembuahan. Zygote (jamur muda) yang kemudian terbentuk akan menjadi 

dewasa setelah 24 – 48 jam dan jamur itu sudah mempunyai zoospora atau antheridia  

dan oogonia. (Ghufran, 2004) 

 

2.2.5 Tanda – Tanda Klinis Jamur Saprolegnia sp 

Tanda-tanda muncul Saprolegnia ditunjukkan dengan adanya ‘material’ 

seperti kapas berwarna putih, terkadang dengan kombinasi kelabu dan coklat yang 

menempel pada kulit, sirip, insang, mata dan telur ikan (Purwakusuma, 2010 

dalam Hijrah et al., 2014). 
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Jamur yang menyerang telur-telur gurame ini biasanya akan merembet 

dengan cepat, karena sifat jamur yang tumbuh dan berkembang biak pada jaringan 

yang mati dan akan cepat menular pada jaringan tubuh yang sehat apabila jaringan 

yang mati tersebut tidak memungkinkannya lagi untuk berkembang biak (Susanto, 

2003 dalam Suprihadi, 2008). 

 

2.3 Tanaman Eceng Gondok 

2.3.1 Klasifikasi Eceng Gondok 

Menurut Cristiana (1995) dalam Winata (2011), klasifikasi eceng gondok 

secara lengkap sebagai berikut:  

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Embriophytasi phonogama 

 Sub Divisi : Angiospermae 

 Class  : Monocotyledoneae 

 Ordo   : Farinizae 

 Famili  : Pontedenaceae 

 Genus  : Eichornia  

Species : Eichornia crassipes 

 
Gambar 3. Eceng gondok 

(Sumber : Google.image) 
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2.3.2 Morfologi Eceng Gondok 

Eceng gondok merupakan tumbuhan makrofit atau tumbuhan yang 

sepanjang hidupnya mengapung di atas air. Bentuk daunnya mirip seperti ginjal 

manusia, namun ketika populasi sangat padat daun akan berbentuk lingkaran. 

Eceng gondok memiliki akar yang serabutnya sangat banyak dan akar berbentuk 

rhizome. Akar eceng gondok sangat plastis terutama jika lingkungannya memiliki 

kandungan fosfor (P) yang tinggi Xie et al. ( 2003) dalam Wahyu (2018). 

 

2.3.3 Kandungan Fitokimia pada Eceng Gondok 

Hasil penelitian tentang kandungan fitokimia daun eceng gondok yang 

disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 1. Senyawa pada eceng gondok 

Senyawa  Jumlah  Sumber  

Alkaloid  0,98 %  (Shanab, et al. 2010)  

Fenol  4,35 %    

Terpenoid  1,53 %    

Naringenin  0,98 %  (Chantirakul et al. 2009)  

Myricetin  1,34 %    

Vanilin  1,28 %    

Keapferol  0,91 %    

 


