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V PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang didapat selama melaksanakan Praktek Kerja Langsung 

(PKL) yang dilakukan di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) 

adalah sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan manajemen pembenihan ikan nila meliputi: persiapan kolam, 

seleksi induk, pemijahan, pemberian pakan, pendederan, pemeriksaan 

kualitas air, pemeriksaan kesehatan ikan, pemanenan, serta pemasaran.  

b. Proses pembenihan ikan nila di Balai Besar Perikanan (BBPBAT) 

Sukabumi dilakukan seccara alami. Dimana induk ikan nila akan dimasukan 

kedalam kolam pemijahan selama sekitar 2 minggu kemudian akan 

dilakukan panen larva. Setelah itu dilakukan proses pendederan yang 

berlangsung selama 14 sampai 21 hari. Proses pembenihan mulai dari 

pemijahan hingga pendederan I ini berlangsung selama 1 hingga 1,5 bulan. 

c. Secara umum keadaan komplek perkolaman ikan nila di Balai Besar 

Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi adalah kolam semi 

permanen, yaitu kolam beton dengan dasar berlumpur.  

d. Permintaan pasar terhadap ikan nila cukup tinggi. Oleh sebab itu usaha 

pembenihan ikan nila merupakan peluang usaha yang cukup bagus serta  

menjanjikan. Selain itu pembenihan ikan nila juga dinilai lebih mudah 

dibandingkan ikan air tawar lainnya. 
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e. Hambatan yang dihadapi pada proses pembenihan ikan nila di Balai Besar 

Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi adalah kurangnnya 

ketersediaan benih untuk mencukupi permintaan pembudidaya. 

5.2 Saran 

 Sebaiknya Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) 

Sukabumi meningkatkan kapasitas produksi ikan nila. Hal ini karena tingginya 

permintaan pasar terhadap benih ikan nila. Selain meningkatkan kapasitas produksi 

sebaiknya kualitas benih juga harus dijaga dan ditingkatkan lagi. Hal ini karena 

masyarakat sudah mulai sadar akan kebutuhan benih ikan nila yang berkualitas. 
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