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ABSTRAK 

Ikan gurame (Osphoronemus goramy) adalah salah satu komoditas air tawar yang banyak 

dikembangkan oleh para pembudidaya ikan. Hal ini dikarenakan permintaan pasar cukup tinggi, 

pemeliharaan mudah serta harga yang relatif stabil, rasa  enak dan kandungan gizinya tinggi, 

sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dan pembentukan energi. Budidaya ikan gurame yang  di 

alami pembudidaya di provinsi NTB dalam memperoleh telur ikan gurame memiliki kendala 

yang disebabkan oleh serangan jamur yaitu Saprolegnia sp. Salah satu alternatif untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah penggunaan ekstrak belimbing wuluh. Telur yang telah terinfeksi oleh 

jamur Saprolegnia sp. direndam di dalam ekstrak belimbing wuluh. Konsentrasi ekstrak  

belimbing wuluh yang digunakan adalah 4000 ppm dengan kepadatan 50 butir telur. Penelitian 

ini menggunakan metode eksperimental Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan 

dan 3 ulangan sehingga berjumlah 12 unit percobaan. Perlakuan 1 (waktu perendaman 5 menit), 

perlakuan 2 (waktu perendaman 10  menit), perlakuan 3 (waktu perendaman 15  menit), 

perlakuan 4 (tanpa pemberian ekstrak/kontrol). Hasil penelitian menunjukkan bahwapenambahan 

ekstrak buah belimbing wuluh memberikan pengaruhnyata (P < 0,05) terhadap daya tetas telur 

dan tingkat kelagsungan hidup  ikan gurami dengan waktu lama perendaman optimal ekstrak 

belimbing wuluhadalah  5 menit  dengan nilai daya tetas telur sebesar 78,66%  namun tidak 

berpengaruh nyata dengan P2 (76,66%) dan P3 (62,00%). Tingkat kelangsungan hidup 74,50% 

dan tidak berpengaruh nyata dengan P2 (60,76%) 

Kata kunci: Osphoronemus goramy, Saprolegnia sp. ekstrak belimbing wuluh. 
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ABSTRACT 

Carp is one of commodities freshwater many developed by the cultivator of the fish, as the 

demand for a high market, maintenance easy and princes relatively stable, think nice and 

nutrition content high, so that useful for growth and the formation of energi. Cutivation of fish 

gurame experienced cultivator of the in the  province of NTB in obtaining eggs carp having 

obstacles caused attack fungi namely saprolegnia sp. one altenative to address the problem is the 

use of extract fruit carambola wuluh. Of egg of which it has infected a fungus saprolegnia sp. 

marinated in extract the fruit of the leatherback wuluh. The concentration of an extract the 

leatherback wuluh that is used is identification ppm 4.000 to the density of the 50 egg. The 

research uses the experimental methods random design it is the complete (RAL) with 4 treatmen 

and 3 preparation of tes questions so that apol corporate secretary ronald naggol there were a 

total of 12 of the experiment. Treatment P1 (time of soaking 5 minutes), treatment P2 (time of 

soaking 10 minutes), treatment P3 (time of soaking 15 minutes), treatment P4 (in the absence of 

soaking / control). The research results show that the addition of an extract the fruit of the 

leatherback wuluh to exert an influence real (P<0,05) against hatch  power has risen and other 

eggs and concern only the survival of roasted gurame fish with a loang time  of soaking an 

extract the fruit of the leatherback wuluh as long as 5 a minute audlence with the value of hatch 

power has risen and other eggs as much as 78,66% and the level of concern only the survival of 

74,50%. 

Passwords :osphoronemus goramy, saprolegnia sp. extract fruit wuluh 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 Ikan gurame(Osphoronemus goramy) adalah salah satu komoditas air tawar yang banyak 

dikembangkan oleh para pembudidaya ikan. Hal ini dikarenakan permintaan pasar cukup tinggi, 

pemeliharaan mudah serta hargayang relatif stabil, rasa  enak dan kandungan gizinya tinggi, 

sangatbermanfaat untuk pertumbuhan dan pembentukan energi. Ikan gurame banyak dijual di 

pasaran dalam keadaan segar baik dalam kondisi masih hidup ataupun yang sudahmati. Harga 

ikan gurame dari tahun ke tahun tetap stabil, bahkan menunjukkan kenaikan yang berarti. 

Menurut data statistik Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (2015) bahwa ikan gurame 

mengalami peningkatan jumlah produksi setiap tahunnya. Pada tahun  2010 jumlahnya 7,79 ton, 

pada tahun 2011 meningkat menjadi  8,63 ton , pada tahun 2012 jumlahnya 9,65 ton, pada tahun 

2013 jumahnya 12,10 ton, pada tahun 2014 jumlahnya 13,19 ton dan di tahun 2015 produksi 

meningkat menjadi 20 ton. Hal ini menunjukkan bahwa produksi ikan gurame meningkat pada 

setiap tahunnya. 

 Budidaya ikan gurame yang  di alami pembudidaya di provinsi NTB dalam memperoleh 

telur ikan gurame memiliki kendala yang disebabkan oleh serangan jamur. Ghofur et.al., (2014) 

dalam Andreas (2016)  mengatakan  bahwa masalah budidaya ikan gurame adalah serangan 

hama dan penyakit, baik pada tingkat pembenihan maupun pembesarannya. Khairiyah (2012) 

menyebutkan bahwa salah satu penyakit yang menyerang ikan gurame siap konsumsi adalah 

jamur. Salah satu jamur yang menyerang ikan gurame adalah jamur Saprolegniasp.. 

 Tohir (1981)  mengatakan belimbing wuluh merupakan salah satu tanaman buah asli 

Indonesia dan daratan Malaya yang banyak ditemui sebagai tanaman pekarangan yang mudah 
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ditanam dan tidak memerlukan perawatan khusus sehingga kemampuannya dalam menghasilkan 

buah sepanjang tahun terbuang sia-sia. Buah belimbing wuluh mempunyai rasa asam yang tinggi 

dan kadar air buah yang tinggi sehingga kurang disukai untuk dimakan langsung sebagai buah 

seperti halnya belimbing manis (Shanti, 2008). 

 Rahayu (2013) menyatakan bahwa dari hasil uji skrining fitokimia terhadap ekstrak 

kental metanol buah belimbing wuluh diketahui positif mengandung senyawa golongan 

flavonoid. Flavonoid merupakan golongan terbesar senyawa fenol, dimana senyawa fenol dapat 

bersifat anti antibakteri, virus dan jamur. 

 Syamsuardi(2014) dalam Malik (2015)menyatakan bahwaoptimasi lama perendaman 

larutan buah belimbing (Averrhoa bilimbi L) dengan dosis berbeda terhadap daya tetas telur ikan 

nila (Tilapia nilotica) diperoleh data bahwa penggunaan dosis 4000 ppm dapat menghasilkan 

daya tetas telur (hatching rate) mencapai 93,33 %.Berdasarkan uraian latar belakang di atas 

maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penggunan Ekstrak Buah Belimbing 

Wuluh (Averrhoa belimbbi L)  terhadap Daya Tetas Telur Ikan Gurame dari Serangan Jamur 

Saprolegnia sp.”   

Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui tingkat daya tetas telur ikan gurame yang diberi ekstrak buah belimbing 

wuluh terhadap serangan Saprolegnia sp. 

2. Mengetahui kelulusan hidup larva ikan gurame yang diberi ekstrak buah belimbing 

wuluh terhadap serangan Saprolegnia sp. 

3. Mengetahui kandungan fitokimia yang terdapat di dalam buah belimbing wuluh. 
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Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi untuk melihat daya tetas telur ikan 

gurame terhadap serangan jamur dengan menggunakan perendaman larutan buah belimbing 

wuluh sehingga mendapatkan daya tetas telur ikan gurame yang berkualitas, dan tepat waktu. 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian telah dilaksanakan pada bulan November sampai Desember 2017, di 

Laboratorium Basah Budidaya Perairan, Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram. 

Alat dan Bahan 

Alat 

Tabel 1. Alat penelitian 

No Alat-alat Kegunaan 

1 Oven Digunakan untuk mengoven  buah belimbing wuluh 

2 Pisau Digunakan untuk memotong belimbing wuluh 

3 Timbangan analitik  Digunakan untuk menimbang belimbing wuluh 

4 Pipet  Digunakan untuk mengambil larutan metanol 

5 Kertas Digunakan untuk mencatat hasil dari ekstraksi 

6 Gelas ukur Digunakan untuk mengukur larutan buah belimbing  

Wuluh 

7 Erlemeyer Digunakan untuk merendam buah belimbing wuluh 

8 Cawan petri Digunakan untuk meletakkan larutan buah 

belimbing wuluh 

9 Toples 5 liter Digunakan  untukwadah penetasan telur 
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10 Baskom Digunakan untuk wadah air 

11 Timbangan  Digunakan untuk menimbang belimbing wuluh 

12 Aerasi Digunakan untuk penyuplai oksigen bagi telur 

13 Gelas ukur Digunakan untuk takaran larutan belimbing 

14 Saringan  Digunakan untuk pemisah ampas dan larutan 

belimbing wuluh 

15 Blower Digunakan untuk menyuplai oksigen 

16 DO meter Digunakan  untuk menghitung DO 

17 Termometer Digunakan untuk menghitung suhu 

18 Ph Digunakan untuk menghitung pH 

19 Gelas ukur Digunakan untuk mengukur dosis yang dipakai 

sebagai perendaman 

20 Tabung reaksi Digunakan untuk mengukur penggunaan larutan 

ekstrak  

21 Cawan Petri Untuk Isolasi Jamur 

22 Alat tulis Untuk mencatat data penelitian 

23 Kamera Untuk mendokumentasikan kegiatan selama 

penelitian 
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Bahan  

Tabel 2. Bahan penelitian 

No Bahan Kegunaan 

1 Buah belimbing wuluh Sebagai bahan yang diekstrak 

2 Metanol Sebagai pelarut dalam ekstraksi buah belimbing wuluh 

3 SDA Sebagai media agar untuk tumbuh jamur Saprolegnia sp. 

4 Alkohol 70% Sebagai pembersih alat dan bahan 

5 Aquades Sebagai pembersih alat dan bahan 

6 Telur ikan gurame Sebagai bahan uji 

7 Air tawar  Sebagai media pemeliharaan 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan rancangan percobaan yang 

digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan 3 ulangan sehingga 

berjumlah 12 unit (Gazper, 1991). Waktu perendaman dengan konsentrasi yang digunakan 4000 

ppm (4 ml) dengan kepadatan 50 butir telur  yangdiuji pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Perlakuan 1 : Waktu perendaman 5 menit ; Perlakuan 2 : Waktu perendaman 10menit ;Perlakuan 

3 : Waktu perendaman 15 menit; Perlakuan 4 : Tanpa adanya perendaman (kontrol) 

 Perlakuan diulang sebanyak 3 kali, sehingga diperoleh unit eksperimen sebanyak 12 unit 

percobaan. Denah atau tata letak unit-unit percobaan hasil pengacakan ditampilkan pada gambar  
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Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian meliputi persiapan wadah penelitian, 

persiapan media penetasan, persiapan larutan buah belimbing, dan lama perendaman buah 

belimbing. 

 Penelitian menggunakan toples plastik berukuran volume 5 liter air sebagai wadah 

penetasan. Toples dicuci bersih dengan menggunakan detergen, dibilas dengan air bersih dan 

dijemur. Toples yang nantinya sebanyak 12 buah kemudian diisi dengan air media dari sumber 

air yang sama masing-masing 1 liter. Wadah penelitian juga nantinya akan dilengkapi dengan 

aerasi untuk mensuplai oksigen pada setiap media penetasan  (Malik et al., 2015). 

 Sumber air yang telah digunakan dalam penelitian adalah sumber air dari sumur. Air 

tersebut kemudian ditampung dengan menggunakan baskom. Setiap toples nantinya akan diisi 

masing-masing 1 liter air, kemudian dipasang perlengkapan aerasi untuk menyuplai oksigen.  

Pesiapan penelitian 

Tahap Persiapan Larutan Buah Belimbing Wuluh 

Menurut Qorrotu (2008), ekstraksi belimbing wuluh dilakukan dengan metode maserasi. 

Serbuk buah belimbing wuluh masing- masing sebanyak 50 gram direndam dengan 200 ml 

akuades, metanol, etanol, kloroform, dan petroleum eter selama 3 x 24 jam dengan beberapa kali 

pengadukan. Kemudian larutan ekstrak buah belimbing wuluh di saring. Filtrat ekstrak buah 

belimbing wuluh dipekatkan dengan rotary evaporator  dan ditimbang. Ekstrak pekat yang di 

peroleh digunakan untuk uji golongan senyawa aktif dan pengujian terhadap serangan jamur 

saprolegnia. 
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Tahap Kultur Jamur Saprolegnia sp. 

 Tahap awal dari kultur jamur saprolegnia sp.adalah sterilisasi peralatan yang akan 

digunakan seperti pinset, ose dan object glass. Alat-alat tersebutsebelum digunakan terlebih 

dahulu disemprot dengan alkohol 70 % selanjutnya dilakukan pembakaran secara langsung 

sampai peralatan tersebut pijar dan untuk object glass dan cover glass cukup didekatkan dengan 

api selama beberapa detik. Untuk cawan petri disterilisasi dicuci bersih terlebih dahulu, di 

autoclave  pada suhu 121
o
C  dengan tekanan 1 atm selama 10-15 menit (Waluyo, 2010). 

 Setelah semua peralatan steril, tahap berikutnya adalah pembuatan media SDA 

(Sabouraud Dextrose Agar).  Adapun alat yang digunakan adalah autoklaf dengan suhu 121
o
C  

dan tekanan 1 atm, kemudian larutan SDA yang telah dibuat dimasukkan ke dalam autoklaf 

selama 10-15 menit. Tahap selanjutnya adalah mengisolasi jamurdan ditanam pada media SDA 

(Sabouraud Dextrose Agar) dan diinkubasi pada suhu 25
o
C selama 2-7 hari selanjutnya 

mengamati isolat jamur dengan menggunakan metode selotip. Selotip yang telah berisi jamur 

ditempelkan pada object glass yang sudah ditetesi dengan lactophenol blue. Sampel 

diidentifikasi di bawah mikroskop dengan pembesaran 100 dan 400X.  

Isolasi jamur dilakukan pada media PDA selama 44 jam dengan suhu 36
o
C. Hasil isolasi 

jamur pada media PDB kemudian diinkubasi salama 44 jam pada suhu 35
o
C (Husni, 2006). 

Tahap Pengujian Larutan Belimbing Wuluh 

Pengambilan telur ikan gurame pada sarangdan dihitung telur dengan kepadatan sebanyak 

50 butir/wadah, dan dimasukkan kedalam wadah yang berisi jamur saprolegnia sp. sebanyak 100 

ml dengan jumlah zoospora 10 sel/ml (Kurniawan dayu et al., 2015).Kemudian dimasukkan 

padasetiap wadah penetasan, telur kemudian direndam dengan larutan buah belimbing 4 ml 

sesuai dengan konsentrasi 4000 ppm. Perendaman larutan buah belimbing dari semua perlakuan 
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dilakukan secara bertahap. Telur yang telah direndam dengan waktu perendaman berbeda, 

selanjutnya dipindahkan ke wadah penetasan yang telah disiapkan sebelumnya. Wadah 

penetasan diisi air sebanyak 1 liter dan masing-masing wadah penetasan dilengkapi aerasi untuk 

mensuplai oksigen. 

Pengamatan Parameter 

Daya Tetas Telur (Hatching Rate) 

Menurut Suseno (1983) dalam Putra (2010), daya tetas telur ikan dapat dihitung dengan 

cara menghitung larva satu persatu kemudian dinyatakan dalam persen dengan rumus:Daya 

Tetas Telur (HR) = 
              

             
    X 100 % 

Tingkat Kelangsungan Hidup Larva Gurame (SR) 

 Tingkat kelangsungan hidup dapat dinyatakan sebagai persentasi jumlah ikan yang hidup 

dibagi dengan jumlah ikan yang ditebar selama jangka waktu pemeliharaan. Perhitungan 

kelangsungan hidup pada telur gurame di lakukan saat telur menetas sampai habis kuning 

telurnya, menurut Pebriana et al.,(2012), tingkat kelangsungan hidup dapat dinyatakan dengan  

rumus:SR = 
  

  
       Keterangan : SR =  Tingkat kelangsungan hidup Nt  =  Individu awal No 

=  Indvidu akhir 

Uji Fitokimia Kandungan Belimbing Wuluh 

Adapun uji Fitokimia kandungan belimbing wuluh adalah sebagai berikut: 

a. Senyawa Flavonoid 

Setengah gram ekstrak sampel dari ekstraksi ditambahkan dengan 1-2 ml air panas dan 

sedikit serbuk Mg. Kemudian ditambahkan 4-5 tetes HCL 37 % dan etanol 95% dengan volume 

yang sama kemudian dikocok. Apabila timbul warna merah, kuning atau jingga, maka ekstrak 

positif mengandung flavanoid. (Qurrotu, 2008) 



12 
 

b. Senyawa Tanin 

        Langka kerja yaitu: setengah gram ekstrak sampel dari hasil ekstraksi dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi kemudian di tambahkan 1-2 ml air dan 2 tetes larutan FeCl3 1%. Apabila 

larutan menghasilkan warna hijau kebiruan. maka ekstrak postif mengandung  tanin (Qurrotu, 

2008) 

c. Senyawa Saponin  

Langkah kerja yaitu: setengah gram ekstrak sampel dari hasil ekstraksi ditambahkan 0,5 ml 

air panas kemudian dikocok selama 1 menit. Apabila menimbulkan busa ditambahkan HCL 1 N, 

dan busa stabil selama 10 menit dengan ketinggian 1-3 cm, maka ekstrak positif mengandung 

saponin. (Qurrotu,2008) 

Pengukuran Kualitas Air 

Adapun kualitas air yang diuji adalah suhu, pH, dan DO. 

Analisis Data 

 Data kelangsungan hidup daya tetas telur ikan gurameterhadap serangan jamur dengan 

perlakuan larutan buah belimbing wuluh yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan grafik, 

selanjutnya data dianalisis dan diuraikan secara statistik menggunakan uji One Way Anova pada 

taraf nyata 5%. Semua uji statistik menggunakan SPSS PC. Uji lanjut yang dipilih dalam analisis 

adalah uji Tukey dengan taraf yang nyata 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hatching Rate (Tingkat Penetasan) Telur Gurami 

Hasil Analysis of Variance (ANOVA) menunjukkan bahwa efektifitas penggunaan 

ekstrak buah belimbing wuluh (Averrhoa belimbi L) terhadap daya tetas telur ikan gurame dari 

serangan jamur (Saprolegnia sp.) berpengaruh signifikan antar perlakuan (P<0.05). Untuk 

mendapatkan nilai perlakuan terbaik dari ANOVA yang signifikan maka dilakukan uji lanjut 

dengan High Significant Difference (HSD) pada taraf nyata 0.05 dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 3. Hasil Uji Statistik (ANOVA) Pengaruh Perbedaan Waktu Perendaman Ekstrak Buah 

Belimbing Wuluh terhadap Tingkat Penetasan Telur Gurami  

Perlakuan Waktu Perendaman(Menit) Rata-rata Hatching Rate (%)  

P4 Kontrol 0 18,66
a 
 

P1 5 78,66
b
 

P2 10 76,66
b 
 

P3 15 62,00
b
 

Keterangan: huruf superscript yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata (P>0,05),sedangkan huruf superscript yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 

berbeda nyata (P<0,05). 

Pengukuran hatching rate (HR) ikan gurame yang dilakukan pada akhir pemeliharaan 

setelah semua telur menetas, diperoleh rata-rata tertinggi pada perlakuan P1 (5 menit) nilai daya 

tetasnya 78,66%, dan diikuti pada perlakuan P2 (10 menit) 76,66 %,  P3 (15 menit) 62 %, dan P4 

(kontrol) 18,66 %. Berdasarkan uji statistik analisis varian (ANOVA) menunjukkan bahwa 

pemberian ekstrak buah belimbing wuluh berpengaruh nyata terhadap nilai daya tetas telur ikan 

gurame, pada Tabel 1 nilai daya tetas telur ikan gurame pada P1 tidak berbeda nyata (p<0,05) 
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dengan perlakuan P2 dan P3 tetapi berbeda nyata dengan P4. Perlakuan P2 tidak berbeda nyata 

dengan P3 tetapi berbeda nyata dengan P4, sedangkan perlakuan P3 berbeda nyata dengan P4. 

Dari keseluruhan nilai daya tetas telur ikan gurame yang didapatkan pada p

enelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan daya tetas telur ikan gurame pada P4 

yang tanpa pemberian ekstrak buah belimbing wuluh.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Hatching Rate Telur Ikan Gurame. 

 Setelah dilakukan perendaman telur ikan gurame dengan ekstrak buah belimbing wuluh  

terlihat nilai daya tetas telur meningkat, hal ini disebabkan oleh senyawa aktif dari ekstrak buah 

belimbing wuluh yang mengandung alkaloid, flavanoid, tanin dan saponin (Huzni et al., 2015). 

Senyawa ini telah terbukti sebagai anti jamur pada beberapa kajian (Lingga et al., 2012). 

Senyawa antibakteri yang terkandung pada larutan menyebabkan penguraian glikoprotein lapisan 

lendir telur meningkat. Meningkatnya penguraian glikoprotein membuat lapisan lendir semakin 

menipis sehingga jamur yang menempel ikut berkurang. Pendapat tersebut sesuai dengan 

pernyataan Ghufron (2009), bahwa lapisan lendir pada telur yang menipis menyebabkan semakin 

sedikit cendawan yang menempel, semakin banyak telur yang hidup, sehingga semakin besar 

presentase daya tetas telur ikan gurami. Hal tersebut yang membuat perlakuan P1 (5menit)  
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dengan penambahan ekstrak buah belimbing memperoleh nilai heatching rate tertinggi sebesar 

78,66 % dibandingkan dengan perlakuan 4 (kontrol) lebih rendah yaitu sebesar 18,66%. 

 Perlakuan kontrol atau telur ikan gurame yang tidak direndam dengan ekstrak buah 

belimbing wuluh didapatkan nilai daya tetas sebesar 18,66 %. Hasil pengamatan yang dilakukan 

pada telur ikan gurame yang tidak direndam didapati mudah terserang oleh jamur Saprolegnia 

sp..JamurSaprolegnia sp menyerang telur ikan gurame dimana terlihat menyerupai benang halus 

seperti kapas yang menempel pada telur ikan dan berwarna putih keruh (Satyani, 2003). 

Almufrodi et al. (2013) menguatkan bahwa telur yang tidak direndam dengan ekstrak zat anti 

jamur, hanya mengandalkan chorion untuk menahan Saprolegnia sp., akibatnya serangan jamur 

lebih tinggi hingga menyebabkan telur tidak menetas. sehingga pada perlakuan P4 

(kontrol)mengalami serangan jamur dengan cepat pada  telur ikan. Hal tersebut disebabkan tidak 

adanya pemberian eksrak buah belimbing wuluh perlakuan tanpa penambahan  ekstrak buah 

belimbing wuluh mengakibatkan telur yang terinfeksi Saprolegnia sp. tidak dapat berkembang 

dengan baik menjadi embrio karena terjadinya penyerapan glukoprotein telur oleh hifa jamur 

Saprolegnia sp. Hal ini sesuai deangan pendapat Espeland dan Hansen (2004) yang menyatakan 

bahwa kandungan kimia pada telur yang terbuahi menarik jamur sehingga jamur bergerak secara 

kemotoksis positif, sehingga mengakibatkan jamurSaprolegnia sp.semakin mendekat dan 

akhirnya menempel pada telur. Menurut Woynarovich dan Horvath (1980) dalam Lingga (2012), 

saat jamur semakin mendekat dan kemudian menempel pada telur, kandungan glikoprotein akan 

dihisap melalui benang-benang halus pada jamur yang disebut hifa, sehingga kulit telur akan 

melemah dan kekakuan telur menghilang akibatnya telur akan mengkerut dan akhirnya mati. 

 Spora jamur Saprolegnia sp. akan menyerang kulit telur ikan dengan adhesi dan penetrasi 

(Willoughby, 1992). Spora ini kemudian akan menembus chorion telur, lalu berkembang dan 
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melakukan reproduksi dengan cara menyerap nutrisi yang terkandung di dalam telur. spora 

tumbuh dan berkembang membentuk hifa jamur yang menyebabkan terganggunya proses 

respirasi. Hal ini didukung oleh pernyataan Tang (1999), bahwa perkembangan jamur 

Saprolegnia sp. terjadi karena adanya lapisan minyak yang terdapat pada telur, dan akan 

menyebar pada telur yang hidup lalu terinfeksi jamur yang akhirnya mengalami kematian karena 

respirasi telur terganggu oleh misellium jamur. Pengamatan telur dilakukan saat setelah 

dimasukan ke dalam akuarium sampai telur menetas. Pengamatan dilakukan selama 7 hari, hari 

pertama telur ada yang bening ada juga yang putih susu kuning. Telur yang bening berarti fertil 

dan siap menetas, sedangkan putih susu kuning tandanya rusak dan tidak bisa menetas. Hari 

ketiga sampai empat telur sudah menetas dan larva-larva sudah keluar dari telur. Ada juga telur 

yang gagal menetas atau rusak, biasanya telur berwarna putih susu kuning dan keruh.  

 Hasil pengamatan dan penghitungan selama penelitian pemberian ekstrak buah belimbing 

wuluh dengan perbedaan waktu perendaman daya tetas tertinggi diperoleh pada perlakuan P1 

dengan waktu  perendaman  5 menit menggunakan ekstrak buah belimbing wuluh sebesar 

78,66%.  

SR (Tingkat kelangsungan hidup) Larva ikan gurame 

Tabel 4. Hasil Uji Statistik (ANOVA) Pengaruh Perbedaan Waktu Perendaman Ekstrak Buah 

Belimbing Wuluh terhadap Tingkat Kelangsungan Hidup Larva Gurame 

Perlakuan Waktu Perendaman Rata-rata Survival Rate (%)  

P1 5 menit 74,50
c 
 

P2 10 menit 60,76
c 
 

P3 15 menit 27,15
b 
 

P4 kontrol Tanpa perendaman 00,00
a 
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LSD (0,05)   

Keterangan: huruf superscript yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda 

nyata (P>0,05), sedangkan huruf superscript yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 

berbeda nyata (P<0,05) 

 

Gambar 3. Grafik Survival Rate Larva Gurame 

 Dari gambar 3 diatas dapat dilihat bahwa tingkat kelangsungan hidup tertinggi larva ikan 

gurame terdapat pada perlakuan P1 dengan rataan 75,42 %, kemudian diikuti oleh perlakuan P2 

dengan rataan 45,80 % dan pada perlakuan P3 dengan rata-rata 28,88% dan yang terendah pada 

perlakuan P4 (kontrol) dengan rata-rata 0% (mati semua). Berdasarkan hasil pengamatan selama 

penelitian bahwa tingkat kelangsungan hidup telur ikan gurame dengan menggunakan ekstrak 

buah belimbing wuluh adanya berbeda nyata di beberapa perlakuan, pada Tabel 3 nilai tingkat 

kelangsungan hidup P1 tidak bebeda nyata dengan perlakuan P2 namun berbeda nyata dengan 

perlakuan P3 dan P4, sedangkan perlakuan  P3 berbeda nyata dengan P1, P2, P4 dan perlakuan 

P4 bebeda nyata dengan perlakuan P1, P2 dan P3. 

 Dilihat dari hasil penelitian menunjukan kelangsungan hidup larva terendah adalah pada 

perlakuan P4 (kontrol) yaitu 00,00 % (mati semua). Hal ini dikarenakan perlakuan P4 tanpa 

adanya pemberian  senyawa anti jamur  terhadap daya tahan telur  dari serangan jamur 
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Saprolegnia sp. sehingga jamur yang menempel pada telur akan menyebabkan kekuatan korion 

telur akan melemah, akibatnya jamur dapat dengan mudah menyerang dan menginfeksi telur 

secara adhesif dan penetrasi (Willoughby, 1998) sehingga membuat telur susah untuk menetas, 

Menurut Wahyuningsih (2006) jamur yang menempel pada lendir akan menghalangi masuknya 

air yang mengandung oksigen dalam telur, sehingga mengganggu pernapasan dan membuat telur 

mati sebelum menjadi larva.  

 Sedangkan yang memiliki kelangsungan hidup tertinggi adalah pada perlakuan P1 (5 

menit) yaitu 74,42% dan tidak bebeda nyata dengan perlakuan P2 (10 menit) yaitu 60,76 %, 

tingginya nilai kelangsungan hidup larva gurame pada perlakuan P1  dan P2 diduga karena 

ekstrak buah belimbing wuluh memiliki kemampuan dalam melindungi daya tahan tubuh ikan. 

Menurut Cahyani (2014), bahwa khasiat buah belimbing wuluh dapat membantu untuk 

meningkatkan kekebalan tubuh, ini karena buah belimbing wuluh memiliki kandungan 

betakaroten yang dapat meningkatkan respon antibodi, sehingga dapat meningkatkan kekebalan 

tubuh. Kandungan betakaroten juga dapat membantu sintesis protein sehingga mendukung 

proses pertumbuhan dan jugadapat memperbaiki sel-sel yang rusak danmampu melindungi 

struktur sel tubuh. Sedangkan cineole, myrcene dan eugenol berfungsi sebagai antibiotic alami 

dan antiperadangan. 

 Namun dibandingkan pada perlakuan perendaman P3 (15 menit)  terjadi penurunan daya 

tetas telur yaitu sebesar 26,88%, hal ini terjadi karena semakin lama perendaman maka semakin 

banyak senyawa saponin dan tanin yang diserap telur sehingga dapat menyebabkan kematian 

pada telur dan kelulusan hidup ikan yang menurun, ini disebabkan oleh senyawa aktif seperti 

saponin yang beracun bagi organisme pada kosentrasi yang tinggi  (Musman et al,2015). 
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Menurut Zuraidah dan Silkhairi (2016), senyawa tanin yang melekat kuat pada telur dapat 

menghambat proses pernafasan telur sehingga menyebabkan telur mati dan tidak menetas. 

Uji Kandungan Buah Belimbing Wuluh 

Tabel 5. Hasil uji kandungan buah belimbing wuluh 

No Tes/Uji Hasil 

1 Flavonoid (Wilstater) +++ 

2 Tanin + 

3 Saponin ++ 

Keterangan :(+) Terjadi perubahan warna sesuai uji 

  (-) Tidak terjadi perubahan warna 

Berdasarkan hasil pengujian ekstrak buah belimbing wuluh didapatkan bahwa semua 

senyawa positif mengandung  senyawa flavanoid, tanin dan saponin. Hasil uji di dapatkan 

senyawa flavonoid memiliki kandungan yang sangat tinggi di ikuti saponin dan tanin.Rahayu 

(2013) menyatakan bahwa dari hasil uji skrining fitokimia terhadap ekstrak kental metanol buah 

belimbing wuluh di ketahui positif mengandung senyawa golongan flavanoid, alkanoid, triterpen 

saponin, terpenoid, dan minyak atsiri dengan kandungan utamanya flavanoid. Buah belimbing 

wuluh juga mengandung komposisi vitamin yang terdiri dari 100 gram riboflavin 0,026 mg, 

vitamin B1 0,010 mg, niasin 0,302 mg, asam askorbat 15,6 mg, karoten 0,035 mg, dan vitamin A 

0,036 mg. Sedangkan untuk komposisi mineral di dalam buah belimbing wuluh sebanyak 100 gr 

juga terdiri dari fosfor 11,1 mg, kalsium 3,4 mg, dan besi 1 mg. (Candra, 2008).  

 Ekstrak buah belimbing wuluh berpotensi sebagai antijamur di karenakan dapat 

meningkatkan jumlah hatching rate P1 78,66 %  namun  tidak berbeda  nyata dengan P2 
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(76,66%) dan  P3 (62,00%), sedangkan  survival rate P1 sebesar 74,50% namun tidak berbeda 

nyata dengan P2 (60,76% 

Kualitas air larva 

Tabel 6. Kualitas larva ikan gurame 

Perlakuan 

Waktu lama 

perendaman 

Kualitas air 

Ph telur awal 

Ph telur 

akhir 

Do Suhu 

P1 5  Menit  4,9 – 5,8 7,4 7,2- 8,0 24-27 

P2 10 Menit 4,0 – 5,1 7,2 7,0-7,8 24-26 

P3 15 Menit 4,3 – 4.9 7,8 7,1-7,5 25-27 

P4    Kontrol 4,0 – 5,7 7,8 7,0-8,0 24-25 

Kisaran 

optimum 

 < 60  

( Mandiri 

2007) 

6,7-8,6 

SNI (2002) 

7,0 – 8,0 

Dalimunte (2010) 

 

24 -28 ° C 

(Susanto 2014 ) 

  Derajat keasaman (pH) awal selama penelitian adalah berkisar 4,0 - 5,8,danpH akhir 

berkisar 7,2 – 7,8. kandungan oksigen terlarut selama penelitian adalah berkisar antara 7,0 – 8,0 

ppm, dan suhu air selama penelitian adalah 22-26 °C, Mandiri (2007) menyatakan  faktor 

lingkungan yang mempengaruhi perkembangan sel telursejak pembuahan sampai telur menetas 

antara lain adalah suhu dan pH. Derajat keasamanselama penelitian berkisar antara 4,0 – 5.8 

kisaran ini masih berada pada kisaran yang cocok untuk penetasan ikan. Menurut Borra et.al 

(2001) menyatakan bahwa kandungan asam pada buah belimbimbing wuluh 3,44 nilai ini 

memberikan pengaruh terhadap tingkat penetasan telur ikan gurame hal ini sesuai dengan 

pernyataan  Mandiri (2007) menyatakan bahwa untuk kegiatan penetasan ikan yang baik harus 
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mempunyai nilai pH dibawah 6,0, karena sifat asam akan mempengaruhi penetasan telur yang 

lebih cepat. Sedangkan pH akhir berkisar 7,2 – 7,8 kisaran ini masih baik dalam penetasan telur 

ikan gurame, Standar Nasional Indonesia (2002) pH yang baik bagi penetasan telur ikan gurame 

adalah 6,7 – 8,6. Berdasarkan pengukuran pH yang dilakukan diakhir dan diawal penelitian pH 

air masih dalam batas toleransi yang disyaratkan. Kandungan oksigen terlarut selama penelitian 

berkisar antara 7,0 – 8,0 ppm, kisaran ini masih berada dalam kisaran yang mendukung untuk 

kehidupan ikan. Dardiani dan Intan (2010) dalam Dalimunthe (2010) menjelaskan bahwa telur 

membutuhkan oksigen yang cukup. Oksigen tersebut masuk kedalam telur secara difusi melalui 

lapisan permukaan cangkang telur. Dalam penetasan telur oksigendibutuhkan tetapi oksigen 

dikatakan sangat penting bagi pernafasan dan merupakan komponen utama (pembakaran dalam 

tubuh) yaitu metabolisme. Keperluan oksigen ikan tergantung pada jenis, umur dan aktifitasnya.  

Sedangkan suhu dalam penelitian berkisar antara 24 – 27 °C suhu ini masih dalam kisaran 

normal  untuk ikan gurame, Susanto (2014) menyatakan ikan gurame tumbuh dengan sangat baik 

pada suhu antara 24 – 28 °C, di bawah suhu 15 °C  pertumbuhannya akan melambat dan juga 

akan mengganggu sistem reproduksinya selain di air tawar ikan gurame juga dapat hidup di air 

payau. 
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PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pemberian ekstrakbuah 

belimbing wuluhterhadap daya tetas telur ikan gurame, maka diperoleh kesimpulan bahwa 

berdasarkan uji ANOVAmenunjukkan bahwa penambahan ekstrak buah belimbing 

wuluhmemberikan pengaruhnyata (P < 0,05) terhadap daya tetas telur ikan gurame dengan daya 

tetas P1 sebesar 78,66% namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan P2 (76,66%) dan P3 

(62,00%), dan tingkat kelagsungan hidup  ikan gurame dengan kelulusan hidup larva P1 74,50%  

namun tidak berbeda nyata denga P2 (60,76). 

 

5.2 Saran. 

 Di harapkan dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan waktu 5 menit dengan dosis 4000 

ppm dengan kepadatan di atas 50 butir telur ikan gurame sehingga di harapkan dapat 

meningkatkan jumlah daya tetas dan kelangsungan hidup larva ikan gurame. 
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