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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ikan gurame merupakan ikan air tawar yang banyak 

dibudidayakan di Indonesia, karena memiliki gizi dan nilai ekonomi 

yang cukup tinggi. Menurut Rukmana (2005) saat ini ikan gurame 

merupakan salah satu dari lima belas jenis komoditas ikan yang 

meningkatkan produksi dan pendapatan petani ikan. Ikan gurame 

termasuk ke dalam dua belas jenis komoditas untuk pemenuhan gizi 

masyarakat. Di Indonesia jenis ikan gurame yang umumnya dikenal oleh 

masyarakat adalah strain soang dan strain jepang. Gurame strain soang 

memiliki laju pertumbuhan lebih tinggi dari strain lainnya, namun benih 

yang dihasilkan dari satu cohort (dihasilkan dari satu pemijahan) 

memiliki ukuran tubuh bervariasi meskipun umurnya sama karena 

memiliki laju pertumbuhan yang berbeda (Azizah, dkk. 2017). 

Pertumbuhan ikan gurame dapat dipengaruhi oleh faktor internal 

(genetik) dan faktor eksternal yang meliputi lingkungan dan pakan. 

Faktor lingkungan memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ikan 

gurame, karena dapat mempengaruhi ekspresi dari faktor genetik 

(Hepher dan Pruginin, 1981). Ikan gurame biasa hidup di perairan air 

tawar yang airnya jernih dan bergenang seperti rawa, waduk, danau, 

kolam buatan. Oleh karena itu, dalam pemeliharaan ikan gurame 

diperlukan tempat dan lingkungan yang sesuai. Namun dalam 

pelaksanaannya ketidaksesuaian pemeliharaan dapat membuat ikan 

gurame berada dalam kondisi stres. 

Salah satu cara untuk melihat parameter bahwa ikan itu stres 

dapat dilihat dari gejala seperti warna kulit ikan menjadi lebih gelap, 
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nafsu makan berkurang, pergerakan ikan kurang lincah, dan ikan berada 

di permukaan atau pojokan kolam (Yatim, 1996). Suhu merupakan salah 

satu faktor lingkungan yang penting dalam pemeliharaan ikan. Suhu 

mampu mempengaruhi fisiologis ikan dan sistem imun pada ikan. 

Perbedaan suhu lingkungan yang ekstrim misalnya perpindahan lokasi 

dari suhu tinggi ke suhu rendah atau sebaliknya menyebabkan ikan 

menjadi stres bahkan mengalami kematian. Penelitian yang dilakukan 

oleh Syamdidi, dkk. (2006) menemukan bahwa ikan gurame yang 

ditempatkan pada suhu di bawah 18,6-21,6  menunjukkan perubahan 

warna kulit menjadi lebih gelap dan memiliki perilaku untuk berenang 

di dasar kolam atau akuarium. Terjadinya perubahan warna kulit 

menjadi lebih gelap merupakan salah satu ciri bahwa ikan gurame 

mengalami stres. Perubahan warna kulit dan sisik menjadi gelap 

disebabkan oleh sel melanosit yang menjadi lebih aktif dan 

menghasilkan melanin (Yatim, 1996). Dalam kondisi stres terjadi 

realokasi energi metabolik aktivitas untuk memperbaiki homeostasi, 

seperti respirasi, pergerakan, regulasi hydromineral dan perbaikan 

jaringan. Kebutuhan energi untuk memperbaiki homeostasis dipenuhi 

oleh proses glikogenolisis dan glukogenelisis yang akan menghasilkan 

glukosa. Kinerja insulin mempengaruhi glukosa kedalam sel target. Pada 

saat stres jalur metabolik ikan jadi terganggu yang berpengaruh pada 

sistem imun ikan (Hastuti, dkk. 2004). Oleh karena itu, diperlukan solusi 

untuk mengatasi reaksi stres tersebut, salah satunya dengan pemberian 

pakan yang baik. Pemberian pakan dengan suplemen yang memiliki 

nilai gizi yang tinggi dapat mempercepat pertumbuhan dan 

meningkatkan sistem imun. Fungsi dari pakan yaitu sebagai penyedia 

energi bagi aktivitas sel tubuh.  

  Pakan memiliki peranan penting dalam kegiatan budidaya. 

Pakan berpengaruh dominan terhadap pertumbuhan ikan karena 

berfungsi sebagai sumber energi untuk memacu pertumbuhan ikan 

(Tahe, & Suwoyo, 2011). Pakan ada dua jenis yaitu pakan alami dan 
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pakan buatan. Pakan alami yaitu pakan yang tersedia oleh alam yang 

memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, sedangkan pakan buatan 

yaitu pakan yang dibuat oleh manusia berdasarkan kebutuhan. Salah 

satu pakan tambahan yang yang mampu meningkatkan imun dan 

pertumbuhan adalah mikroalga. Mikroalga mengandung protein dan zat 

gizi yang tinggi, sebagai sumber  -karoten, provitamin A, kaya akan 

vitamin jenis lainnya, seperti B12, memiliki kandungan asam lemak 

tidak jenuh dan mengandung mineral yang tinggi (Kozlenko & Henson, 

1998). Pada mikroalga terdapat kandungan pigmen karetonoid. 

Karetonoid berasal dari kelas terpenoid, fungsi dari karetonoid ini yaitu 

sebagai antioksidan, mempengaruhi regulasi pertumbuhan sel, dan 

memodulasi ekspresi gen serta respon imun. Salah satu dari contoh 

mikroalga yang dijadikan suplemen yaitu Spirulina plantesis. Spirulina 

plantesis merupakan spesies mikroalga yang habitatnya berada pada air 

tawar dan air laut. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Iriani, 

2011), bahwa kandungan pada Spirulina plantesis diantaranya ada 

protein, polisakarida, vitamin, mineral, asam lemak (Kim dan Hur, 

2013).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada beberapa hewan 

yang diberi tepung Spirulina plantesis pada makanannya seperti 

penelitian mengenai penambahan spirulina plantesis pada pakan hewan 

budidaya telah dilakukan antara lain pada babi (Grinstead, dkk. 2000), 

mencit (Susanna, dkk. 2007), kelinci (Peiretti & Meineri, 2008), ikan 

mas (Ramakrishnan, dkk. 2008), dan ikan guppy (Dernekbasi, dkk. 

2010) bahwa spirulina plantesis  nmemberikan pengaruh terhadap 

pertumbuhan serta mampu meningkatkan sistem imun dan mampu 

menurunkan kadar glukosa darah. Sedangkan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Fadl, dkk. (2017) pemberian tepung Chlorella dan 

Spirulina pada Nile tilapia mampu meningkatkan pertumbuhan serta 
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sistem imun terhadap bakteri Aeromonas hydrophila. Pemberian 

suplemen mikroalga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan  

serta mempertahankan sistem imun ikan dalam keadaan stres suhu 

rendah maka dari itu sangat dibutuhkan suplemen mikroalga sebagai 

pakan tambahan. Namun, harga Chlorella lebih mahal dibandingkan 

dengan harga Spirulina, maka dalam penelitian ini suplemen yang 

dipilih adalah Spirulina plantesis karena memiliki kemampuan yang 

hampir sama dengan Chlorella dan harga yang lebih terjangkau. 

Penelitian mengenai ikan dalam keadaan stres secara fisiologis 

dan molekuler masih minim informasi karena belum banyak dilakukan 

pada ikan gurame  yang menghubungkan kaitannya dengan perubahan 

morfologi ikan yaitu kulit berubah menjadi warna hitam. Penelitian 

secara molekuler mengenai stres terhadap yaitu dengan menganalisis 

ekspresi gen-gen stres pada ikan. Sebelum melakukan analisa ekspresi 

gen stres terutama dalam hal ini ikan gurame hal yang pertama 

dilakukan yaitu menganalisis gen-gen housekeeping yang stabil pada 

ikan gurame yang diberikan perlakuan tertentu. Housekeeping gen 

merupakan gen-gen yang selalu terekspresikan dalam keadaan apapun 

yang berfungsi untuk menjaga sel (Chang, dkk. 2011). Sampai saat ini 

masih belum banyak yang melakukan penelitian mengenai gen 

housekeeping pada ikan lebih tepatnya ikan gurame, salah satu gen 

housekeeping yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu 

GAPDH (gliceraldehyd-3-p) dan ef1 pada penelitian tersebut ikan 

gurame yang diberi Aeromonas hydrophyla  (Kusumawaty, 2015). 

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Chang (2013) pada Nila 

tilapia housekeeping gen yang paling stabil yaitu GADPH. Penelitian 

yang dilakukan Kusumawaty pada tahun 2015 menyatakan bahwa gen 

housekeeping yang stabil GAPDH glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase, ef1 dan β Act dalam penelitiannya yang di ujikan pada 

organ ginjal, hati dan limfa yang diberi perlakuan dengan pemberian 

Aeromonas hydrophila. Gen housekeeping stabil tersebut tidak bisa 
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digunakan langsung karena berbeda perlakuannya, sehingga untuk setiap 

penelitian diperlukan langkah pertama yaitu melakukan screening gen 

housekeeping terlebih dahulu, karena ternyata ekspresi gen 

housekeeping tergantung pada pengaruh lingkungan, perlakuan dan 

organ yang diamati. 

Seleksi  gen housekeeping ini penting untuk dilakukan karena 

hasil dari screening gen housekeeping akan menunjukkan gen mana 

yang stabil sehingga memudahkan dalam penggunaan gen housekeeping 

untuk penelitian selanjutnya untuk dijadikan sebagai gen kontrol dalam 

melakukan penelitian analisis ekspresi gen (Sikand, dkk. 2012). Oleh 

karena itu, sebelum melanjutkan penelitian menganalisis ekspresi gen 

stres maka  seleksi gen housekeeping sangat perlu dilakukan ketika gen 

housekeeping akan dijadikan sebagai gen normalitas pada organisme 

lain atau pada kondisi eksperimen tertentu. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu “Gen housekeeping mana sajakah yang 

terekspresi stabil pada ikan gurame (Osphronemus gouramy) yang diberi 

stres suhu rendah 20
o
C pasca pemberian suplemen  Spirulina 

plantesis”? 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Pada penelitian ini ada beberapa pertanyaan penelitian yang akan 

di kemukakan berdasarkan rumusan masalah diatas, yaitu: 

1) Bagaimana tingkat kelulushidupan  ikan gurame (Osphronemus 

gouramy) yang diberi suplemen Spirulina plantesis? 

2) Bagaimana pertumbuhan Ikan gurame (Osphronemus gouramy) 

yang diberi suplemen   Spirulina plantesis? 
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3) Bagaimana perubahan morfologi ikan gurame (Osphronemus 

gouramy) yang diberi stres suhu rendah 20
o
C pasca pemberian  

suplemen  Spirulina plantesis? 

4) Bagaimana kadar glukosa darah pada ikan gurame (Osphronemus 

gouramy) yang diberi stres suhu rendah 20
o
C pasca suplemen  

Spirulina plantesis? 

5) Gen housekeeping manakah yang teramplifikasi pada ikan 

gurame (Osphronemus gouramy) yang diberi stres suhu rendah 

20
o
C pasca pemberian suplemen Spirulina plantesis? 

1.4 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini ada batasan masalah yang membatasi 

diantaranya sebagai berikut : 

1) Ikan gurame yang diteliti merupakan gurame strain soang yang 

berukuran 3-4 cm yang berasal dari petani daerah Tasikmalaya, 

Jawa Barat. 

2) Organ yang digunakan untuk proses isolasi RNA yaitu organ hati 

ikan gurame. 

3) Seleksi gen housekeeping dilakukan dengan analisis RNA meliputi 

proses isolasi RNA, uji kualitas dan kuantitas RNA, sintesis 

cDNA, amplifikasi sequen cDNA, elektroforesis. 

4) Isolasi RNA hanya dilakukan pada sampel organ hati pada 

konsentrasi 0%,  1% dan 3% pada jam ke 0. 

5) Gen housekeeping yang digunakan yaitu GAPDH (glyceraldehyde-

3-phosphate dehydrogenase), 18S rRNA, dan ODC (Ornithin 

decarboksilase). 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menyeleksi gen 

housekeeping yang terekspresi stabil pada ikan gurame (Osphronemus 

gouramy) yang diberi stres suhu rendah 20
o
C pasca pemberian suplemen 

Sprulina plantesis. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Dalam pemenelitian ini manfaat yang dapat diambil diantaranya 

yaitu: 

1) Memberikan informasi mengenai tingkat kelulushidupan ikan 

gurame (Osphronemus gouramy) pada tahap aklimatisasi dan 

pertumbuhan ikan gurame pada saat pemberian suplemen 

Spirulina plantesis selama 40 hari. 

2) Memberikan informasi perubahan morfologi ikan gurame 

(Osphronemus gouramy) yang diberi stres suhu rendah pasca 

pemberian suplemen  Spirulina plantesis. 

3) Memberikan informasi kadar glukosa darah pada ikan gurame 

(Osphronemus gouramy) yang diberi yang diberi  stres suhu 

rendah 20
o
C pasca pemberian suplemen  Spirulina plantesis. 

4) Memberikan gambaran  hasil seleksi gen housekeeping yaitu 

GAPDH (glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) ikan 

gurame (Osphronemus gouramy) dan 18S rRNA yang diberi stres 

suhu rendah 20
o
C pasca pemberian suplemen  Spirulina. 

5) Dapat dijadikan sebagai pustaka awal dan memberikan informasi 

tambahan untuk penelitian selanjutnya di bidang  perikanan dan 

biologi molekuler. 

 

 

 

1.7 Struktur penelitian 

1) Bab I Pendahuluan 
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Pada Bab I, dijelaskan mengenai latar belakang masalah dari 

penelitian ini, rumusan masalah, mengenai batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, asumsi penelitian serta hipotesis dari 

hasil penelitian ini. 

2) Bab II Kajian Pustaka 

Pada BAB II dijelaskan mengenai teori yang sesuai dengan 

penelitian ini diantaranya menjelaskan tentang Osphronemus 

gouramy, stres pada ikan, isolasi RNA, sintesis cDNA, purifikasi 

RNA, elektroforesis, dan PCR.  

3) Bab III Metode Penelitian 

Pada BAB III dijelaskan mengenai metode penelitian yang 

dilakukan secara jelas dan rinci, diantaranya pengambilan sampel, 

lokasi penelitian, waktu penelitian serta prosedur penelitian meliputi 

aklimatisasi ikan, pemberian perlakuan berupa suplemen Spirulina 

plantesis, uji tantang menggunakan  suhu rendah 20
o
C selama 5 

menit, pembedahan ikan gurami dan pengambilan organ yang akan 

digunakan, uji glukosa serta isolasi RNA. Setelah isolasi RNA, 

elektroforesis, sintesis cDNA dan amplifikasi gen housekeeping. 

4) Bab IV Temuan dan Pembahasan  

Pada BAB IV dijelaskan hasil dari penelitian dan di bahas 

secara detil        data-data yang telah didapatkan sesuai dengan 

prosedur penelitian. Data yang didapatkan berupa pertumbuhan dan 

perkembangan ikan, kadar gula pada ikan pasca stres, data kualitas 

dan kuantitas isolasi RNA. Data dianalisis menggunakan uji statistik 

untuk data pertumbuhan dan software imageJ untuk analisis ekspresi 

gen dengan mengukur intensitas pita yang muncul pada hasil 

elektroforesis sesuai teori yang sudah didapatkan. 

5) Bab V Simpulan  dan Rekomendasi  

Pada BAB V didapakan kesimpulan dari penelitian ini, 

kesimpulan ini dianalisis dan direkomendasikan dari penulis yang 
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diberikan kepada  pihak – pihak yang terkait sebagai bentuk upaya 

untuk perbaikan bagi penelitian selanjutnya. 


