
 ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 59 
 

PRAKTEK KERJA LAPANG   TEKNIK BUDIDAYA  MUHAMMAD ANJAS 
 

V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Dari  hasil  Praktek  Kerja  Lapang  (PKL)  yang  dilakukan  di Balai 

Benih Ikan Puri Mojokerto dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemijahan ikan 

patin siam (Pangasius hypopthalmus) dilakukan pemijahan secara buatan dengan 

mengunakan penambahan hormon ovaprim yang disuntikkan pada induk betina 

yang berfungsi untuk mempercepat ovulasi. Sedangkan pada induk jantan 

dilakukan penyuntikkan hormon ovaprim dengan dosis yang berbeda dan 

berfungsi untuk meningkatkan kuantitas sperma yang dikumpulkan dan 

mengurangi sifat kekentalannya. Hasil yang diperoleh dari pemijahan buatan 

adalah benih ikan patin siam (Pangasius hypopthalmus) yang berkualitas dengan  

jumlah  yang cukup  untuk memenuhi permintaan pembudidaya ikan. 

Pada monitoring data kualitas air yang optimal pada parameter suhu, pH, 

DO, salinitas, amonia dan tidak optimal pada parameter kecerahan perairan itu 

bisa disebabkan oleh benda-benda halus yang disuspensikan (seperti lumpur) ; 

jasad renik yang merupakan plankton ; warna air (yang antara lain ditimbulkan 

oleh zat - zat koloid berasal dari daun-daun tumbuhan yang terekstrak). 

5.2.  Saran 

Berdasarkan rangkaian kegiatan Praktek Kerja Lapang di BBI PURI 

Mojokerto mengenai teknik budidaya ikan patin siam (Pangasius hypopthalmus) 

yang dilakukan, maka disarankan bahwa terdapat alat yang digunakan untuk 

mengatasi hama ular sawah dan burung pemakan ikan yang dapat mengganggu 

kehidupan ikan patin siam (P. hypopthalmus) dan sarana dan prasarana di Balai 
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Benih Ikan Puri (BBI PURI) Mojokerto perlu dioptimalkan pemanfaatannya dan 

penambahan tenaga kerja. 
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