
RINGKASAN 

NUR HASANAH. Identifikasi Bakteri pada Komoditas Perikanan di Balai 

Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II 

Banjarmasin. Dosen Pembimbing Sudarno, Ir., M.Kes. 

 

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah yang cukup 

produktif dalam budidaya perikanan. Hal ini di karenakan provinsi Kalimantan 

Selatan mempunyai banyak sungai-sungai yang berukuran cukup luas dan 

mempunyai banyak usaha budidaya perikanan sehingga ikan yang dihasilkan 

sangat melimpah. Melimpahnya hasil perikanan menyebabkan tingginya mobilitas 

produk perikanan baik masuk maupun keluar dari provinsi Kalimantan Selatan. 

Hal itu menyebabkan potensi penularan dan penyebaran hama dan penyakit ikan 

khususnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) cukup besar. Resiko masuk 

dan tersebarnya hama dan penyakit ikan khususnya HPIK harus dicegah sehingga 

tidak membahayakan serta merugikan bagi kegiatan budidaya perikanan. Hama 

dan penyakit ikan yang dapat menular disebabkan oleh golongan bakteri, parasit, 

virus dan jamur. Salah satu cara pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan 

identifikasi penyakit penyebab pada ikan. 

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Lapang ( PKL ) ini adalah: Untuk 

mengetahui tahapan metode pengamatan dan identifikasi bakteri HPIK pada 

komoditas perikanan di Balai KIPM Kelas II Banjarmasin serta untuk mengetahui 

jenis-jenis bakteri yang ada di Balai KIPM Kelas II Banjarmasin. 

Praktek Kerja Lapang ini telah dilaksanakan di Balai KIPM Kelas II 

Banjarmasin. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 20 Januari - 15 Februari 

2014. Metode yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode deskriptif 

yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat 

terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat atau faktor tertentu. 
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Metode pengumpulan data yang diambil dalam Praktek Kerja Lapang ini berupa 

data primer maupun data sekunder. 

Pemeriksaan internal dilakukan dengan cara nekropsi ikan menggunakan  

alat gunting, pisau, scapel, dan pinset yang steril dan dilakukan dalam keadaan 

aseptis. Ikan dibedah dengan menggunting otot daging mulai dari anus kearah 

dorsal sampai sedikit gurat sisi kemudian diteruskan ke anterior sampai batas 

tubuh dan kepala. Buka bagian perut ikan, bagian yang memperlihatkan kelainan 

biasanya baik digunakan untuk isolasi bakteri. Uji biokimia dilakukan dengan 

menggunakan media yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Uji 

bokimia dialakukan menggunakan TSIA, LIA, Simmons Citrate, Urea, MIO, dan 

OF. 
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