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Penelitian ini dilaksankaan pada bulan Oktober–Desember 2005, di kolam petani ikan gurami 
Blitar dan Laboratorium Perikanan Fakultas Peternakan–Perikanan Universitas Muhammadiyah 
Malang.  
Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh dosis hormon metiltestosteron dan lama 

perendaman benih ikan gurami terhadap keberhasilan pembentukan kelamin jantan ikan gurami, 
untuk mengetahui dosis hormon metiltestosteron dan lama perendaman benih ikan gurami yang 

optimal dalam pembentukan kelamin jantan, dan untuk mengetahui dosis hormon 
metiltestosteron dan lama perendaman benih ikan gurami yang memberikan kelulushidupan 
(survival rate) terbaik. 

Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan Rancangan Acak Kelompok 
Faktorial dengan 12 perlakuan meliputi, faktor 1 (dosis hormon metiltestosteron 0 mg/l, 2.5 mg/l, 

5 mg/l, 7.5 mg/l) dan faktor 2 (lama perendaman 3 jam, 6 jam dan 9 jam) dengan 3 ulangan blok. 
Analisa data menggunakan analisa ANAVA dan uji BNT sedangkan untuk mengetahui dosis 
optimal menggunakan analisa regresi. 

Hasil penelitian menunjukkan dosis 5 mg/l merupakan perlakuan terbaik yang memberikan 
persentase pembentukan kelamin jantan ikan gurami. Hasil analisa regresi dosis 4.906 mg/l 

merupakan dosis yang optimal dalam menghasilkan 66.986% ikan gurami jantan dan 30.267 % 
ikan gurami betina, untuk dosis 2.5 mg/l ditemukan 1.548% kelamin intersex, sedangkan 
pengaruh lama perendaman tidak menunjukkan adanya perbedaan antara perlakuan lama 

perendaman 3 jam, 6 jam dan 9 jam, maka lama perendaman optimum yang memiliki waktu 
lebih singkat yaitu lama perendaman 3 jam. Pengaruh dosis hormon metiltestosteron dan lama 

perendaman tidak ada pengaruhnya terhadap kelulushidupan benih ikan gurami, untuk 
kelulushidupan selama perendaman sebesar 99,4-100%, sedangkan selama pemeliharaan 
kelulushidupan benih ikan gurami sebesar 70.40%. Hasil pengukuran kualitas air selama 

penelitian masih dalam kisaran optimal yaitu suhu 30.40C, pH 8 dan kandungan oksigen terlarut 
5.56 mg/l. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberian dosis hormon metiltestosteron yang berbeda 
pada ikan gurami berpengaruh sangat nyata terhadap keberhasilan pembentukan kelamin jantan, 
sedangkan perlakuan lama perendaman tidak berpengaruh terhadap keberhasilan pembentukan 

kelamin jantan. Hasil penelitian dosis optimal dalam pembentukan kelamin jantan ikan gurami 
adalah pada dosis 4.906 mg/l. Pengaruh hormon metiltestosteron dan lama perendaman benih 

ikan gurami selama perendaman dan selama pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap 
kelulushidupan benih ikan gurami  

 


