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V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan dari praktek kerja lapang ini adalah sebagai berikut : 

1. Manajemen pakan pada tukik penyu hijau dilakukan dengan cara pemberian 

pakan berupa ebi kering dengan jumlah pakan yang diberikan 5% dari total 

biomassa. Kenaikan berat rata-rata yang terjadi setiap hari sekitar 0.16 - 0.4 

gram. Nilai FCR yang didapat sebesar 1.54. 

2. Aspek-aspek pemeliharaan tukik penyu hijau yang dilakukan adalah 

monitoring pendaratan penyu, perawatan telur penyu, dan pelepasan tukik. 

Suhu air selama pemeliharaan sebesar 27°C - 29°C, salinitas sebesar 26 - 28, 

dan pH sebesar 6.7 - 6.9. 

3. Permasalahan yang berkaitan dengan manajemen pakan adalah tukik satu dan 

yang lain saling berlomba berebut pakan, sehingga beberapa tukik mengalami 

kenaikan berat badan yang lebih tinggi. Permasalahan yang berkaitan dengan 

pemeliharaan adalah motor bak sebagai sarana pengangkut air yang tersedia 

mudah mogok, sehingga petugas harus mengangkut air menggunakan bambu 

panjang. Stok pakan yang tersedia selama musim hujan juga menjadi masalah 

karena lokasi pasar yang jauh dari tempat pemeliharaan. 
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5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan pengelompokan tukik penyu hijau yang agresif terhadap 

pakan dan yang tidak untuk mendapatkan keseimbangan kenaikan berat badan 

yang merata karena beberapa tukik mengalami kenaikan berat yang dominan. 

2. Perlu adanya tambahan sarana transportasi berupa motor bak untuk 

mempermudah petugas dalam mengangkut air laut. 

3. Pembelian pakan seharusnya dilakukan pada musim kering dalam jumlah 

besar, mengingat kondisi pasar yang jauh dari tempat pemeliharaan dan akses 

jalan yang kurang baik, sehingga stok pakan pada musim hujan masih 

tersedia. 
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