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ABSTRAK 

Pemenuhan kebutuhan akan konsumsi ikan gurami dan adanya permasalahan 

yang  spesifik   yaitu  lambatnya  pertumbuhan  ikan  gurami  mendorong  untuk 

melakukan riset tentang  teknologi rekayasa pembentukan kelamin jantan ikan 

gurami  dengan  menggunakan  hormon  metiltestosteron.  Tujuan  praktikum  ini 

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 dan kelulushidupan (survival rate)  benih  ikan 

gurami  yang  terbaik.  Metode  praktikum  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 ANAVA dan uji  BNT sedangkan untuk mengetahui 

dosis optimal menggunakan analisa regresi. Hasil  praktikum ini menunjukkan 

dosis 4.906 mg/l merupakan perlakuan dosis yang optimal dalam menghasilkan 

66.986% ikan gurami jantan dan 30.267% ikan gurami betina, sedangkan lama 

perendaman tidak bedanyata antar perlakuan, 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.  Kesimpulan  dalam  praktikum  ini  adalah 

pemberian dosis hormon metiltestosteron pada ikan gurami berpengaruh sangat 

nyata terhadap keberhasilan pembentukan kelamin jantan, sedangkan perlakuan 

lama perendaman tidak berpengaruh. Dosis optimal dalam pembentukan kelamin 

jantan ikan gurami adalah 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. 
 

Kata kunci: Kelamin jantan, metiltestosteron, perendaman 

 
PENDAHULUAN 

Ikan gurami (Oshpronemus gouramy Lac.) merupakan ikan asli Indonesia. 

Ikan ini merupakan salah satu komoditi perikanan air tawar yang penting dilihat 

dari permintaannya  yang  besar dan harganya yang relatif tinggi dan merupakan 

salah satu sumber protein yang cukup tinggi, oleh sebab itu tidak mengherankan 

apabila ikan gurami menjadi salah satu komoditi unggulan di sektor perikanan air 

tawar. 
Produksi ikan  gurami  di  Indonesia  pada  tahun  1995  mencapai  sekitar 

7.000  ton  (Tempo,  17  Oktober  2003).  Selama  periode  1991-1995,  produksi 

gurami  mengalami peningkatan rata-rata 1.183,7 ton per tahun. Kemudian pada 



PKMI-1-20-2  
 
 
 

tahun 2000 meningkat menjadi 14.065 ton, dan pada tahun 2001 sampai sekarang 

produksinya mencapai 19.027 ton (Kompas, 24 Februari 2004). 

Akan tetapi terdapat permasalahan spesifik dalam produksi ikan gurami 

yaitu  ikan  gurami  memiliki  pertumbuhan  yang  lambat,  karena  dalam  masa 

pemeliharaannya ikan  gurami dari benih sampai ukuran konsumsi dengan berat 

500 gram memerlukan waktu sampai 18 bulan (Adnan, dkk., 2002) . Terlalu lama 

bagi bisnis di  tingkat petani Indonesia. Maka, perlu adanya usaha menemukan 

teknik yang tepat guna memacu pertumbuhan ikan gurami. 

Pada  ikan   gurami   diketahui   pertumbuhan   ikan   jantan   lebih   cepat 

dibandingkan ikan betina, jantan berumur 10-12 bulan dapat mencapai berat rata- 

rata 250 gr/ekor, sedangkan  betina hanya 200 gr/ekor. Ini berarti pertumbuhan 

gurami jantan 20% lebih cepat  dibandingkan  gurami betina. Sehingga dengan 

hanya memproduksi ikan gurami jantan saja  dapat meningkatkan produksi dari 

pembesaran ikan gurami. 

Sex reversal adalah proses memproduksi ikan monosex atau memproduksi 

ikan dengan satu jenis kelamin yaitu jantan atau betina saja. Sex reversal dengan 

pemberian metiltestosteron  dikenal cukup efektif untuk memproduksi populasi 

jantan. Pemberian metiltestosteron melalui oral (pakan) dianggap kurang efisien 

karena  memerlukan  dosis  tinggi  dan  waktu  pemberiannya  relatif  lebih  lama 

walaupun tingkat keberhasilan merubah kelamin jantan dapat mencapai 96–100%, 

sedangkan  pemberian  metiltestosteron  melalui  metode  perendaman  (dipping) 

lebih efisien karena dosis yang diberikan relatif kecil dan waktu kontaknya lebih 

singkat  walaupun  tingkat  keberhasilan  merubah  kelamin  jantan  dibawah  96% 

(Zairin, 2002), hal ini didukung oleh penelitian Priambodo (1998), pada ikan nila 

bahwa  dengan  dosis  0,9-1,2  dengan  lama  perendaman  dua  jam  sudah  dapat 

merubah jenis kelaminnya. 

Maka untuk mengetahui pengaruh dosis dan lama perendaman benih ikan 

gurami yang  terbaik terhadap persentase pembentukan jenis kelamin dan waktu 

kontak  perlu  dilakukan  penelitian,  apakah  dosis  hormon  metiltestosteron  dan 

lama perendaman berpengaruh pada benih ikan gurami atau tidak. 

Tujuan  dari  praktikum  ini  adalah  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   kelulushidupan  (survival  rate  ikan 

gurami. 
 

 
 

MATERI DAN METODE 

Waktu dan Tempat 

Praktikum  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Oktober–Desember  2005,  di 

Kolam   petani  ikan  gurami  di  Blitar  dan  Laboratorium  Perikanan  Fakultas 

Peternakan–Perikanan Universitas Muhammadiyah Malang. 
 

Materi dan Alat Penelitian 

Materi yang digunakan dalam praktikum ini adalah benih ikan gurami 

berumur 21 hari yang berjumlah 18000 ekor, Hormon Metiltestosteron, Alkohol 
96%, Asetokarmin dan Oksigen. 



PKMI-1-20-3  
 
 
 

Alat-alat yang digunakan untuk perlakuan adalah kolam berukuran 5 x 4 

m
2
, happa,  kantong plastik, karet gelang dan alat untuk mengukur kualitas air 

(thermometer,  pH,  dan   Oximeter),  sedangkan  untuk  pengamatan  morfologi 
menggunakan mikroskop, dan section set. 

 

 
 

Metode dan Rancangan Praktikum 

Metode yang digunakan dalam praktikum ini adalah metode eksperimen, 

dan  rancangan  yang  digunakan  adalah  Rancangan  Acak  Kelompok  Faktorial 

(RAKF) dengan  Rancangan Acak Kelompok Faktorial (RAKF) adalah Faktor 1 

(A0  = Dosis 0 mg/liter, A1 =  Dosis 2,5 mg/liter, A2 = Dosis 5 mg/liter, A3 = 

Dosis 7,5 mg/liter) dan Faktor 2 (B1 = Lama  perendaman 3 jam), (B2 = Lama 

perendaman 6 jam, (B3 = Lama perendaman 9 jam). 

Blok ulangan  yang  digunakan  perbedaan  wilayah  kolam  pemeliharaan 

masing-masing adalah Blok I, Blok II, Blok III. Jumlah perlakuan 4 untuk dosis 

hormon metiltestosteron dan 3 perlakuan untuk lama perendaman. 
 

Prosedur Praktikum 

1.  Persiapan Praktikum 
• Menyediakan benih ikan gurami yang berumur 21 hari sebanyak 500 ekor 

untuk 36 unit percobaan. 

• Menyiapkan materi penelitian 

• Menyiapkan alat dan bahan penelitian 

2.  Pelaksanaan Praktikum 

a. Perlakuan pemberian dosis dan lama perendaman dengan metiltestosteron 

• Menyiapkan dosis metiltestosteron sesuai dengan perlakuan. 

• Melarutkan hormon dengan alkohol 96 % sebanyak 3 ml. 

• Menyiapkan kantong plastik sebanyak tiga buah pada tiap perlakuan 

sehingga  kantong plastik yang harus disediakan sebanyak 36 buah 

serta mengisi kantong plastik dengan air sebanyak 1 liter. 

• Memasukkan benih yang berumur 21 hari sebanyak 500 ekor pada 

tiap-tiap kantong plastik yang telah disiapkan. 

• Memasukkan  hormon  metiltestosteron  sesuai  dosis  perlakuan  ke 

dalam   kantong  plastik,  melakukan  perlakuan  lama  perendaman 

yaitu:  lama  perendaman  3  jam,  lama  perendaman  6  jam,  lama 

perendaman 9 jam. 

• Menambahkan  O2     ke  dalam  kantong  plastik  dan  mengikatnya 

dengan karet gelang. 

• Mengamati  dan  mencatat  survival  rate  (SR)  benih  ikan  gurami 

selama perendaman dalam kantong plastik. 

b. Pemeliharaan Benih Ikan Gurami pada Keramba dalam Kolam 

• Mempersiapkan happa berukuran 1 m
2  

yang di letakkan di kolam, 

mengisi  air   ke  kolam  sampai  ketinggian  30  cm.  Persiapan  ini 

dilakukan 2 hari sebelum benih ikan gurami ditebar. 
• Setelah perlakuan benih ikan gurami dimasukkan ke dalam happa. 
• Selama pemeliharaan diberi makanan alami (cacing tubifek) 

• Selama pemeliharaan mengamati parameter kualitas air dan 

kelulushidupan (Survival Rate). 
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c. Pengamatan Keberhasilan 

• Mengamati  keberhasilan  presentase  pembentukan  jenis  kelamin 

jantan,  betina dan intersex. Pengamatan keberhasilan pembentukan 

jenis  kelamin   dilakukan  histology.  Pengamatan  histologi  yaitu 

dengan cara mengambil gonad ikan ikan uji dengan membedah ikan 

uji. Metode pengamatan secara histology sebagai berikut: 
• Mengambil ikan uji sebanyak 15% dari 500 ekor  atau sebanyak 

75 ekor  pada  tiap  unit  percobaan,  sesuai  pendapat  Arikunto 

(2002),  untuk pengambilan sampel kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua,  selanjutnya jika jumlah samplel lebih dari 100 

dapat diambil antara 10% atau 20% sampai 25% atau lebih. 

• Membedah sampel ikan uji dengan cara menggunting bagian 

perut ikan mulai dari operculum sampai anus. 

• Mengambil sebagian gonad dan dileburkan dengan alat pencet. 

• Menetesi gonad dengan larutan asetokarmin sebanyak + 2 tetes. 

• Membiarkan  selama  +  10  menit  agar  larutan  asetokarmin 

meresap kedalam jaringan gonad. 

• Menutup gonad dengan cover glass. 

• Mengamati dibawah mikroskop dengan pembesaran 100x. 

• Menentukan jenis gonad atau kelamin ikan uji. 

• Mencatat  presentase  jenis  kelamin  jantan,  dan  betina  untuk 

menentukan keberhasilan perlakuan. 

 
Parameter Uji 

1.  Parameter Utama 
Parameter utama yang diamati dalam praktikum ini adalah keberhasilan 

pembentukan  jenis  kelamin  jantan.  Menurut  Zairin,  (2002)  keberhasilan 

pembentukan jenis kelamin diukur dengan menggunakan rumus: 

• Jumlah Ikan Gurami Jantan (J) 
 

J (%) = 
Jumlah Ikan Jantan 

Jumlah Ikan Sampel 

 

x100% 

• Jumlah Ikan Gurami Betina (B) 
 

B (%) = 
Jumlah Ikan Betina 

x100% 
Jumlah Ikan Sampel 

2.  Parameter Penunjang 

Parameter penunjang dalam praktikum ini berupa kelulushidupan ikan 

gurami, pertumbuhan ikan gurami dan parameter kualitas air media ikan. 

• Kelulushidupan atau Survival Rate (SR) menurut Zonneveld, dkk (1991) 

adalah persentasi ikan yang hidup pada akhir penelitian. 

• Pengukuran Parameter Kualitas Air 

Pengukuran parameter kualitas air dilakukan dipagi, siang dan sore hari 

meliputi pengukuran pH, oksigen terlarut dan suhu. 

 
Analisa Data 

Data  yang  diperoleh  dianalisa  dengan  analisis  variansi  (ANAVA)  di 

lanjutkan  dengan uji BNT (Beda Nyata Terkecil). Untuk mengetahui hubungan 

antara perlakuan terhadap respon (hasil) dilakukan analisis regresi. 
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HASIL PRAKTIKUM 
Hasil  praktikum  ini  didapatkan  data  rata-rata  persentase  keberhasilan 

pembentukan kelamin dan kelulushidupan ikan gurami (Osphronemus gouramy 

Lac.) pada Tabel 1. berikut ini : 

Tabel P. Data  Rata-rata  Keberhasilan  Pembentukan  Kelamin  (%)  dan 

Kelulushidupan (%) Ikan Gurami (Osphronemus gouramy Lac.) 
 

PRAMETER 

UJI 

PERLAKUAN 
0 mg 2,5 mg 5 mg 7,5 mg 

3 
Jam 

6 
Jam 

9 
Jam 

3 
Jam 

6 
Jam 

9 
Jam 

3 
Jam 

6 
Jam 

9 
Jam 

3 
Jam 

6 
Jam 

9 
Jam 

Jumlah Kelamin (%) 
- Jantan 56 54.22 59.11 71.56 76.89 77.78 83.11 86.67 89.33 80.44 68 73.78 

- Betina 44.00 45.78 40.89 26.67 22.22 21.78 16.44 12.89 10.67 19.56 32.00 26.22 

- Intersex 0.00 0.00 0.00 1.78 0.89 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 

Kelulushidupan  (%) 
- Pada saat 

Perendaman 

 
99.80 

 
99.87 

 
99.80 

 
99.73 

 
99.73 

 
99.87 

 
99.53 

 
99.87 

 
99.80 

 
99.67 

 
99.67 

 
99.53 

- Pada saat 

Pemeliharaan 

 

56.60 
 

71.27 
 

56.33 
 

68.40 
 

68.40 
 

63.93 
 

66.87 
 

70.40 
 

67.47 
 

61.80 
 

64.93 
 

62.93 

 

PEMBAHASAN 
Pembentukan Kelamin Jantan 

Hasil praktikum  optimalisasi  dosis  hormon  metiltestosteron  dan  lama 

perendaman terhadap pembentukan kelamin jantan ikan gurami, hasil persentase 

keberhasilan terbaik dari uji BNT ditemukan pada perlakuan dosis 5 mg/l (66.979 

persen), sedangkan lama perendaman benih  dengan menggunakan hormon tidak 

berpengaruh  nyata.  Dosis  optimun  dari  analisa  regresi  yang  ditunjukkan  oleh 

Gambar  2,  pembentukan  kelamin  jantan  menunjukkan   kecenderungan  garis 

kuadratik yaitu semakin tinggi dosis yang diberikan sampai batas dosis 4.906 mg/l 

(66.986 persen) akan semakin tinggi persentase kelamin jantan yang dihasilkan. 

Akan tetapi, apabila dosis melebihi 4.906 mg/l, maka akan terjadi sebaliknya yaitu 

semakin  menurun   pembentukan  kelamin  jantan  yang  dihasilkan  dan  justru 

memberikan  pembentukan  kelamin  betina,  hal  ini  dikarenakan  dosis  hormon 

metiltestosteron yang berlebih dapat menyebabkan terhambatnya proses 

pembentukan kelamin dan berakibat timbulnya proses sebaliknya, sesuai pendapat 

Mukti (2002) kelebihan dosis hormon metiltestosteron yang diberikan pada ikan 

dapat mengurangi jumlah kelamin jantan yaitu hormon metiltestosteron semakin 

memacu perkembangan kelamin atau gonad betina ikan (bukan kelamin jantan). 
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y  = -7 .0527x2   +  69.202x + 433.12  

r  = 0.9 85 
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Gambar P. Grafik  Hubungan  Dosis  Hormon  Metiltestosteron  Terhadap 

Keberhasilan Pembentukan Kelamin Jantan 

 
Pada dosis optimal 4.906 mg/l (66.986 persen) ternyata belum 

menghasilkan pembentukan kelamin jantan maksimal seperti dugaan awal, yaitu 

pembentukan   kelamin   jantan   dengan   metode   perendaman   (dipping)   dapat 

menghasilkan pembentukan kelamin jantan sebesar 93.3 persen (Santoso, 2004). 

Tidak  berpengaruhnya  lama  perendaman   dan  masih  adanya  kelamin  betina 

sebesar 30.267 persen diduga dipengaruhi oleh umur benih ikan gurami (21 hari) 

memiliki gonad yang hampir sempurna (terdifferensiasi), maka laju difusi hormon 

metiltestosteron yang akan masuk organ target terhambat karena permaebilitas 

dari  tubuh  larva  rendah,  sehingga  pembentukan  kelamin  jantan  ikan  gurami 

menjadi tidak  maksimal, hal ini didukung oleh pendapat Hepher dan Pruginin 

(1982) yang menyatakan differensiasi gonad ikan terjadi antara 21 sampai 30 hari 

setelah telur menetas. 

Pemberian   hormon   metiltestosteron   pada   benih   ikan   gurami   tidak 

menyebabkan  perubahan genetik ikan, karena hormon ini hanya akan mencapai 

dan  mempengaruhi  organ  target  saja  dan  bukan  kelamin  ikan,  differensiasi 

kelamin atas pengaruh pemberian hormon mengubah fenotip kelamin, tetapi tidak 

mengubah  genotipnya  (Zairin,  2002).  Efektifitas  pembentukan  kelamin  jantan 

sangat ditentukan oleh ketepatan pemberian dosis hormon  metiltestosteron dan 

umur ikan sebelum gonad terdifferensiasi, karena dosis dan masa  differensiasi 

yang tepat akan menghambat pembentukan ovari dan sebaliknya pembentukan 

gonad jantan semakin cepat, sehingga gonad akan berkembang menjadi testis. 

Pematang  gonad  ikan  yang  bekerja  dibawah  kendali  hormon-hormon, 

secara  umum  mekanisme  terjadi  secara  alamiah  dan  rekayasa  (rangsangan). 

Mekanisme secara alamiah  kerja hormon untuk perkembangan dan pematangan 

gonad dimulai dari adanya rangsangan dari luar seperti visual untuk fotoperiode, 

kemoreseptor untuk suhu dan metabolit yang kemudian  diterima oleh susunan 

saraf  otak  melalui  reseptor-reseptor  penerima  rangsangan  susunan  saraf  otak 

kemudian  merangsang  hipotalamus  untuk  melepaskan  Gonadropin  Releasing 

Hormon (GnRH) untuk mestimulasi kelenjar hipofisa (pituitary) untuk 

mengsekresikan Gonadotropin Hormon (GtH) kemudian dialirkan ke dalam darah 

untuk  merangsang kematangan gonad akhir melalui simulasi untuk mensintesis 

hormon-hormon  steroid  pematangan  (seperti  hormon  testoteron  dan  estradiol) 

dalam ovarium atau testis, dan mempengaruhi perkembangan kelamin sekunder. 
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Mekanisme rangsangan pembentukan gonad jantan dengan menggunakan 

hormon metiltestosteron (hormon steroid) dimulai dari penyepan hormon kedalam 

tubuh ikan secara difusi dan disekresikan melalui saluran darah (Montgonery, et 

all.,   1983).   Proses   bagaimana   hormon   steroid   tersebut   dapat   merangsang 
pemasakan oosit maupun sperma mekanismenya  belum diketahui, tetapi diduga 

melalui tranfer kode terjemahan RNA (Darwisito, 2002). 

 
Kelulushidupan Benih Ikan Gurami 

Hasil kelulushidupan benih ikan gurami selama perendaman dihasilkan 

semua  perlakuan memiliki rata-rata kelulushidupan sebesar 99,4 persen sampai 

dengan 100 persen,  dari  hasil analisa sidik ragam diperoleh kesimpulan bahwa 

perlakuan dosis dan lama peredaman hormon metiltestosteron tidak berpengaruh 

terhadap kelulushidupan selama  perendaman, karena dari perhitungan F hitung 

lebih kecil dari F tabel 5% dan 1%. Tidak  berpengaruhnya hormon terhadap 

kelulushidupan selama perendaman membuktikan bahwa hormon metiltestosteron 

pada dosis 7.5 mg/l tidak bersifat racun pada ikan gurami, karena hormon steroid 

semacam metiltstosteron menurut Nurhidayat dalam Mukti (2002) mengatakan, 

semakin   tinggi   dosis   hormon   yang   diberikan   dapat   menurunkan   tingkat 

kelulushidupan ikan karena adanya sifat racun (toxit) dari hormon kepada ikan. 

Berbeda dengan kelulushidupan benih ikan gurami selama pemeliharaan 

didapatkan persentase kelulushidupan yang rendah yaitu rata-rata 56.33% sampai 

dengan  70.40%  dan   hasil  analisa  sidik  ragam  memilki  kesimpulan  bahwa 

perlakuan dosis dan lama peredaman hormon metiltestosteron yang berbeda tidak 

berpengaruh terhadap kelulushidupan selama  pemeliharaan, tetapi pemeliharaan 

benih  ikan  gurami  dalam  happa  berpengaruh  terhadap  kelulushidupan  yang 

rendah.   Kelulushidupan   yang   rendah   selama   pemeliharaan   diduga   banyak 

dipengaruhi oleh faktor penanganan (handling) dan ada pengaruh dari hormon 

meskipun dari hasil analisa  sidik ragam tidak berpengaruh,  selain itu 

kelulushidupan benih  ikan gurami  yang  rendah memang dikarenakan 

kelulushidupan masa benih cukup rendah, sesuai pendapat Adnan, dkk. (2002) 

tingkat  mortalitas  atau kelulushidupan ikan gurami masa benih hanya mencapai 

sekitar + 50% saja. 
 

Kualitas Air 

Hasil pengukuran kualitas air diperoleh kisaran media pemeliharaan masih 

optimum  untuk dipergunakan pemeliharaan benih ikan gurami. Suhu pagi hari 

didapatkan rata-rata  24.7
0
C, siang hari suhu rata-rata 30.4

0
C, sore hari rata-rata 

28.5
0
C. pH tidak ada perubahan dari pagi hari sampai sore hari memliki pH 

sebesar 8. Oksigen terlarut pagi hari rata-rata 5.56 mg/l, siang hari oksigen terlarut 

rata-rata 6.42 mg/l dan pada sore hari rata-rata 5,92 mg/l. 

Kualitas air yang optimum pada pemeliharaan benih ikan gurami menurut 

Prihartono (2004) suhu yang baik untuk pemeliharaan benih ikan gurami berisar 

antara  25
0
C–30

0
C  dan  untuk  pH  berkisar  antara  6.5–8.5.  Untuk  kandungan 

oksigen terlarut yang baik menurut Tim Agro Media Pustaka (2001) kandungan 

oksigen untuk pertumbuhan ikan gurami tidak boleh kurang 5 mg/l. 
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KESIMPULAN 
Hasil  praktikum  optimalisasi  dosis  hormon  metiltestosteron  dan  lama 

perendaman yang berbeda pada pada benih ikan gurami (Osphronemus gouramy 

Lac.)  terhadap  keberhasilan pembentukan kelamin jantan diperoleh kesimpulan 

bahwa, perlakuan dosis hormon metiltestosteron yang berbeda pada ikan gurami 

(Osphronemus gouramy Lac.)  berpengaruh sangat nyata terhadap keberhasilan 

pembentukan kelamin jantan dan untuk perlakuan lama perendaman ikan gurami 

(Osphronemus  gouramy  Lac.)  tidak berpengaruh terhadap  keberhasilan 

pembentukan kelamin jantan. Sehingga didapatkan   dosis optimal yang 

memberikan pembentukan kelamin  jantan ikan gurami yaitu pada dosis 4.906 

mg/l  sebesar  66.986%,  untuk  pengaruh  hormon  metiltestosteron  dan  lama 

perendaman  benih  ikan  gurami  selama  perendaman  dan  selama  pemeliharaan 

tidak berpengaruh terhadap kelulushidupan benih ikan gurami. 
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