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RINGKASAN 

RINCA PURNAMAWATI, Metode Pemeriksaan Penyakit Ikan di Balai 

Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I 

Surabaya I. Dosen Pembimbing Dr. Rr. Juni Triastuti, S.Pi., M.Si. 

 

Peningkatan arus perdagangan komoditas perikanan internasional (ekspor 

dan impor) dan dalam negeri (domestik) berpotensi memperbesar peluang 

kemungkinan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) 

dan sekaligus merupakan ancaman yang dapat membahayakan kelestarian sumber 

daya alam hayati ikan didalam wilayah Republik Indonesia. Penyakit pada ikan 

telah mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat 

terutama para pembudidaya. Praktek Kerja Lapang dilaksanakan di Balai 

Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I 

Surabaya I, Pada Tanggal 12 Januari 2015 hingga 27 Februari 2015. Tujuan 

praktek kerja lapang ini adalah memahami dan melaksanakan secara langsung 

metode pemeriksaan penyakit pada ikan maupun hewan air lainnya. Praktek Kerja 

Lapang ini menggunakan metode deskriptif. Metode yang digunakan untuk 

pemeriksaan ikan sangatlah banyak, mulai dari yang konvensional hingga ke 

modern. Pada pemeriksaan ikan diperlukan waktu yang cukup lama agar hasilnya 

akurat dan dibutuhkan tempat yang steril agar tidak terkontaminasi. 
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SUMMARY 

RINCA PURNAMAWATI, The analysis method of fish disease in quarantine 

fish quality and  safety control of fish product class I Surabaya I. Dr. Rr. 

Juni Triastuti, S.Pi., M.Si. 

 

Increased trade flows fisheries commodity internationally (export and 

import) and internal (domestic) has the potential to increase the odds of 

probability entry and spread of pests and diseases Fish Quarantine (HPIK) and is a 

threat that could endanger the preservation of natural resources of fish in the 

territory of the Republic of Indonesia. Disease in fish has resulted in huge 

economic losses for society, especially the farmers. Practice Field Work carried 

out in the quarantine fish quality and  safety control of fish product class I 

Surabaya I, On January 12, 2015 to February 27, 2015. The purpose of this field 

practice is to understand and carry out direct examination methods diseases in fish 

and other aquatic animals. Field Work Practice using descriptive method. The 

method used for the inspection of fish are so numerous, ranging from the 

conventional to the modern. On examination of the fish takes a long time so that 

the results are accurate and needed a sterile place to avoid contamination. 
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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan arus perdagangan komoditas perikanan internasional (ekspor 

dan impor) dan dalam negeri (domestik) berpotensi memperbesar peluang 

kemungkinan masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan 

sekaligus merupakan ancaman yang dapat membahayakan kelestarian sumber 

daya alam hayati ikan didalam wilayah Republik Indonesia (Balai Karantina Ikan, 

2011). 

Wabah hama dan penyakit ikan sampai saat ini menjadi faktor kendala 

utama dalam peningkatan produksi budidaya, baik yang dilaksanakan secara 

intensif dan ekstensif. Penyakit pada ikan telah mengakibatkan kerugian ekonomi 

yang sangat besar bagi masyarakat terutama para pembudidaya. Kerugian yang 

tercatat di Indonesia berdasarkan informasi yang dikumpulkan hingga awal 2004, 

secara kumulatif untuk wilayah pulau Jawa, Bali, Sumbawa, dan Sumatera 

diperkirakan mencapai lebih dari 100 milyar rupiah  (Nuryati, 2010). Resiko 

timbulnya gangguan-gangguan penyakit pada ikan akan semakin besar dengan 

semakin meningkatnya intensitas kegiatan budidaya yang diterapkan. 

Demikianpula dengan adanya usaha pemindahan ikan hidup dari suatu daerah 

kedaerah lain, juga memberi peluang bagi tersebarnya suatu penyakit. 

Kemungkinan masuknya jenis penyakit dari luar negeri semakin besar, seiring 

dengan meningkatnya usaha ekspor atau import ikan hidup di Indonesia 

(Nurcahyo, 2001). 
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Karantina adalah tempat pengasingan dan tindakan sebagai upaya untuk 

pencegahan masuk dan tersebarnya hama penyakit agar tidak mengganggu 

organisme lainnya. Karantina ikan adalah tempat dimana untuk melakukan 

kegiatan pencegahan ikan-ikan yang sakit ke dalam suatu daerah dan penyakit 

ikan ini dikarantina agar tidak menular pada manusia. Karantina ikan sangat 

penting agar kesehatan manusia yang mengkonsumsi ikan tetap terjaga dan tidak 

merasa dirugikan, walaupun hanya beberapa penyakit yang menyerang ikan yang 

dapat menular pada manusia. 

Karantina ikan mempunyai peranan yang strategis dalam melindungi 

negara dari ancaman masuk dan tersebarnya HPIK (Hama Penyakit Ikan 

Karantina) di wilayah Republik Indonesia yang berpotensi untuk merusak 

kelestarian sumber daya hayati yang pada gilirannya akan menganggu produksi 

perikanan nasional. Upaya mengantisipasi ancaman timbulnya wabah penyakit 

ikan karantina adalah dengan memberlakukan tindakan karantina terhadap semua 

komoditas perikanan yang dilalu lintaskan secara impor, ekspor dan antar area 

dalam wilayah Republik Indonesia. Tindakan karantina bertujuan untuk 

membebaskan komoditas perikanan tersebut dari keberadaan HPIK yang mungkin 

terbawa dalam proses lalu lintas ikan (Balai Karantina Ikan, 2011). 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 

tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, serta Peraturan Presiden 

Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara 

serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi karantina ikan adalah bertanggung 
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jawab terhadap pencegahan masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Ikan 

Karantina  (HPIK) kedalam wilayah Republik Indonesia serta mencegah 

keluarnya Hama dan Penyakit Ikan (HPI) dari dalam wilayah Republik Indonesia 

apabila dipersyaratkan oleh Negara tujuan (penerima) (Balai Karantina, 2011). 

Karantina ikan bertanggung jawab terhadap pencegahan masuk dan 

tersebarnya Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK)  di Indonesia serta mencegah 

keluarnya Hama dan Penyakit Ikan (HPI) dari dalam wilayah Republik Indonesia. 

Oleh karena itu perlu dilakukan diagnosa penyakit sebelum di ekspor dan 

dilalulintaskan. Ikan jarang memperlihatkan tanda-tanda klinis yang khas atau 

perubahan-perubahan jaringan yang menciri dari suatu penyakit, karena itu perlu 

ditempuh langkah-langkah yang tepat dan sistematis untuk mendiagnosa penyakit 

ikan. Teknik dan metode diagnosa hama dan penyakit ikan yang dilaksanakan 

secara tepat sistematis, kontinyu dan terprogram pada suatu popoulasi ikan, 

diharapkan dapat diketahui ikan yang ada dalam keadaan sehat atau sakit atau 

sedang sebagai agen pembawa pathogen yang spesifik. Berdasarkan pemikiran 

tersebut, perlu dilakukan Praktek Kerja Lapang metode pemeriksaan penyakit 

ikan. Hal ini dilakukan agar mengetahui ikan tersebut layak atau tidak layak untuk 

diperdagangkan. 
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1.2 Tujuan 

 

Tujuan dari Praktek Kerja maka Lapang (PKL) ini adalah untuk 

mengetahui metode pemeriksaan penyakit ikan di Balai Karantina Ikan  

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya I. 

 

1.3 Kegunaan 

  Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) ini diharapkan mahasiswa dapat 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta wawasan mengenai metode 

pemeriksaan penyakit ikan. Mahasiswa juga dapat melengkapi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang didapat dalam bentuk materi dari perkuliahan dengan  ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang ada di lapangan. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Penyakit Ikan 

Menurut definisinya penyakit diartikan sebagai suatu proses atau kondisi 

yang abnormal dari tubuh atau bagian-bagian tubuh ikan yang mempunyai suatu 

karakteristik yang membedakannya dengan keadaan normal (Manoppo, 1995). 

Hama merupakan mikroorganisme atau makroorganisme yang mengakibatkan 

penyakit atau sering disebut organisme patogen. Lebih lanjut Afrianto dan 

Liviawaty (1992), menerangkan bahwa penyakit merupakan bagian dari siklus 

hidup suatu organisme yang bersifat parasit yang mengganggu terhadap 

organisme lain yang ditumpanginya. 

Hama dan Penyakit Ikan (HPI) adalah semua organisme yang dapat 

merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada ikan, sesuai 

dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 pasal 1 ayat 3, sedangkan pasal 1 

ayat 5 menyebutkan bahwa Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) adalah 

semua hama dan penyakit ikan yang ditetapkan pemerintah untuk dicegah 

masuknya ke dalam atau tersebarnya di dalam Wilayah Negara Republik 

Indonesia. 

 Terdapat banyak faktor yang menentukan seekor ikan menjadi sakit. 

Faktor utamanya adalah host (organisme peliharaan/inang), pathogen (mikroba, 

parasit) dan environment (lingkungan menyangkut fisik, kimia atau tingkah laku 

seperti stress). Penyakit non-infeksi yaitu penyakit yang disebabkan bukan oleh 

hama maupun organisme parasit. Penyakit ini dapat dikelompokkan berdasarkan 
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faktor penyebabnya yaitu lingkungan (dalam hal ini air sebagai media hidup, 

parameter-parameternya yaitu suhu, pH, oksigen terlarut, senyawa beracun, 

kekeruhan/kecerahan air, salinitas dan pakan. Penyakit infeksi adalah penyakit 

yang disebabkan oleh organisme patogen karena berpotensi menular dari satu ikan 

ke ikan lainnya. Penyakit infeksi ini juga bisa disebabkan oleh virus, bakteri, 

jamur dan parasit (Suwarsito dan Mustafidah, 2011). 

2.2 Metode Pemeriksaan Penyakit Ikan 

2.2.1 Parasit 

Parasit adalah hewan atau tumbuhan yang hidup di dalam atau di luar 

tubuh organisme lain, sehingga memperoleh makanan dari inangnya tanpa ada 

kompensasi apapun (Handjani dan Samsundari, 2005). Irawan (2000) menyatakan 

bahwa berdasarkan daerah penyerangannya parasit dibagi menjadi dua golongan 

yaitu ektoparasit dan endoparasit. Ektoparasit adalah parasit yang hidup dibagian 

luar hewan inang, dapat hidup di kulit dan insang. Endoparasit yaitu parasit yang 

hidup dibagian dalam hewan inang, hidup disaluran pencernaan ikan. Metode 

pemeriksaan parasit pada ikan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu visual atau 

makroskopis dan secara mikroskopis. 

a. Pemeriksaan Makroskopis 

Pemeriksaan makroskopis dapat dilakukan dengan cara melihat atau 

mengamati secara langsung, baik penampilan maupun tingkah laku ikan hidup 

karena ikan yang sakit akan memperlihatkan gejala yang berbada dari ikan sehat. 

Beberapa parasit yang ukurannya besar dapat dilihat secara visual dengan 

menggunakan kaca pembesar. Pemeriksaan secara visual juga dapat dilakukan 
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dengan melihat organ dalam pada ikan seperti usus dengan cara pembedahan. 

Adanya infeksi endoparasit dapat mengakibatkan ketidaknormalan bentuk dan 

warna organ dalam. 

b. Pemeriksaan Mikroskopis 

Ikan yang akan diperiksa secara mikroskopis harus dalam keadaan hidup 

atau baru mati. Hal ini penting untuk pemeriksaan beberapa jenis protozoa yang 

sukar terlihat pada ikan yang sudah lama mati atau dibekukan. Beberapa jenis 

ektoparasit akan melepaskan diri setelah inangnya mati atau bersama dengan 

inangnya dan akan sulit diidentifikasi. Selama pemeriksaan, ikan sebaiknya 

dipertahankan dalam keadaan basah karena kekeringan akan mengakibatkan 

kematian beberapa ektoparasit yang terdapat di permukaan tubuh ikan. 

Pemeriksaan secara mikroskopis dengan cara pengerokan pada permukaan tubuh 

dan usus ikan (Taslihan, 2006 dalam Ayu, 2009). Prosedur pemeriksaan 

mikroskopis ini menurut Islahuttamam (2008) adalah sampel ikan dibunuh dengan 

cara menusuk bagian atas kepala. Selanjutnya dilakukan pengerokan pada bagian 

kulit, insang dan ekor dengan menggunakan alat disetting set. Hasil pengerokan 

yang berupa lendir diletakkan pada obyek glass, dan ditetesi dengan aquadest 

secukupnya kemudian ditutup dengan cover glass. Selanjutnya diamati dibawah 

mikroskop dengan pembesaran 100x dan 400x. Parasit dapat diamati. 
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2.2.2 Virus 

Virus adalah mikroorganisme terkecil yang tidak memiliki sel dan hanya 

mempunyai kode genetik saja. Saat ini telah dikembangkan berbagai metode 

diagnosis virus diantaranya metode konvensional dan PCR. Metode yang sering 

digunakan di BKIPM Juanda adalah metode PCR. Sampel yang digunakan untuk 

metode PCR dapat disiapkan  dalam awetan alkohol 70% dalam potongan kecil 

0,5 cm (Nguyen, 1997). 

  Reaksi PCR (Polymerase Chain Reaction) adalah suatu metode enzimatis 

untuk melipatgandakan secara eksponensial suatu sekuen nukleotida tertentu 

dengan cara in vitro. Metode ini sekarang telah banyak digunakan untuk berbagai 

macam manipulasi dan analisis genetik. Pada awal perkembangannya metode ini 

hanya digunakan untuk melipatgandakan molekul DNA, tetapi kemudian 

dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat digunakan pula untuk melipatgandakan 

dan melakukan kuantitasi molekul mRNA (Yuwono, 2006). 

 

2.2.3 Bakteri 

 Bakteri berasal dari kata bakterion, dalam bahasa Yunani itu berarti 

tongkat atau batang. Sekarang nama itu dipakai untuk menyebut sekelompok 

mikroorganisme yang bersel satu, tidak berklorofil, berkembangbiak dengan 

pembelahan diri, serta demikian kecilnya sehingga hanya tampak dengan 

mikroskop (Dwidjoseputro, 1990). 

 Menurut Volk (1993) menyatakan bahwa bakteri memiliki ciri yang 

membedakan dengan makhluk hidup lain yaitu organisme uniselular, prokariotik 
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(tidak memiliki membrane inti sel), umumnya tidak memiliki klorofil, memiliki 

ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai dengan ratusan mikron  (rata-rata 

1-5 mikron), memiliki tubuh yang beraneka ragam, hidup bebas atau parasit, 

mampu hidup  di lingkungan ekstrim (mata air panas, kawah atau gambut), 

dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Bentuk dasar bakteri terdiri atas 

bentuk kokus, batang dan spiral serta terdapat bentuk antara kokus dan basil yang 

disebut kokobasil. 

 Identifikasi bakteri pada ikan maupun kepiting meliputi pemeriksaan 

morfologi, pewarnaan gram, uji biokimia antara lain: uji O/F, uji katalase, 

produksi indol, uji TSIA dan uji gula (Austin and Austin 1999) adapun metode 

isolasi dan identifikasi bakteri adalah sebagai berikut: 

1. Isolasi Bakteri 

 Rahayu (2009) menyatakan bahwa isolasi secara definitif adalah 

memisahkan atau memindahkan mikroba dari lingkungannya, kemudian 

ditumbuhkan sebagai biakan murni dalam media buatan atau subtrat yang tidak 

alami. Isolasi bakteri bertujuan untuk mendapatkan bakteri yang menyerang pada 

sampel yang diduga telah terinfeksi bakteri. Sumber isolasi pada ikan adalah 

semua bagian tubuh yang mengalami kelainan patologi yang diduga disebabkan 

oleh penyakit bakterial. Sumber isolasi diambil dari bagian tubuh eksternal 

maupun internal ikan.  
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2.         Pengamatan Morfologi Koloni Bakteri  

 Benson (2002) menyatakan bahwa pengamatan morfologi koloni 

dilakukan  setelah mendapatkan biakan murni. Pengamatan ini mliputi warna, 

bentuk, tepian koloni, elevasi atau permukaan koloni dan struktur dalam koloni. 

 

3.  Pewarnaan Gram 

 Suyati (2010) menyatakan bahwa pewarnaan gram bertujuan untuk 

melihat morfologi dan sifat pewarnaan dari mikroorganisme. Pelczar (2006) 

mengemukakan bahwa tahap pewarnaan pertama dengan pemberian primer karbol 

gentian violet yodium. Bakteri gram positif akan terlihat berwarna ungu kebiruan 

sedangkan bakteri gram negatif akan terlihat berwarna merah dibawah mikroskop. 

Bakteri gram negatif akan berwarna merah saat pemberian alkohol, karna pori-

pori sel bakteri membuka sehingga saat pembilasan dengan safranin sel bakteri 

menyerap warna tersebut. 

 

4.  Pemeriksaan Biokimia 

A.  Uji Katalase 

 Uji katalase digunakan untuk mendeteksi adanya enzim katalase pada 

bakteri. Bakteri anaerob tidak memiliki enzim katalase. Reagen yang digunakan 

sebagai pereaksi mengandung 3% larutan perioksida. Enzim katalase akan 

bereaksi dengan hidrogen perioksida yang menghasilkan oksigen. Buller (2004) 

mengemukakan bahwa bakteri katalase positif ditandai dengan terbentuknya 

gelembung udara pada kaca obyek. 
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B.  Uji Oksidase 

 Rahayu (2009) mengemukakan bahwa uji oksidase bertujuan untuk 

mengetahui sifat bakteri dalam menghasilkan enzim katalase. Bakteri bersifat 

oksidase positif jika indikator oksidase menunjukan warna biru atau ungu, apabila 

oksidase negatif ditandai dengan tidak adanya perubahan pada kertas. 

C.  Uji O/F 

 Rahayu (2009) mengemukakan bahwa uji O/F pada medium (oksidatif 

atau fermentatif) bertujuan untuk mengetahui sifat oksidasi atau sifat fermentasi 

bakteri terhadap glukosa dengan menggunakan dua tabung media yang satunya 

ditutup dengan parafin, sehingga diharapkan didalam media tidak terdapat udara 

yang dapat mendukung terjadinya fermentasi. Aisah (2011) menyatakan bahwa 

hasil uji O/F adalah oksidatif apabila media tidak berparafin berwarna kuning dan 

media berparafin tetap hijau sedangkan fermentatif jika media tidak berparafin 

berwarna kuning dan media berparafin berwarna kuning.  

D.  Uji TSIA (Triple Sugar Iron Agar)  

 Rahayu (2009) mengemukakan bahwa uji TSIA bertujuan untuk 

membedakan jenis bakteri berdasarkan kemampuan memecahkan dextrose, 

laktosa, sukrosa dan pembebasan sulfide, uji TSIA berfungsi untuk mengetahui 

apakah bakteri tersebut menghasilkan gas, H2S atau tidak. Media yang digunakan 

mempunyai dua bagian, yaitu slant (miring) dan butt (tusuk). Lay (1994) 

menyatakan bahwa bakteri uji dapat mefermentasi gula tertentu menjadi asam, 

maka media uji akan berubah warna menjadi kuning tua. Bakteri menghasilkan 

H2S jika terdapat endapan berwarna hitam pada bagian bawah media uji. 
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E.  Uji Gula  

 Rahayu (2009) mengemukakan bahwa uji gula bertujuan untuk 

mendeterminasi kemampuan bakteri dalam mendegradasi gula dan menghasilkan 

asam organik yang berasal dari tiap-tiap jenis gula yaitu glukosa, sukrosa, 

maltosa, arbinosa, matinol dan inositol. 

F. Uji Gelatin  

 Buller (2004) mengemukakan bahwa uji gelatin bertujuan untuk 

mengetahui bakteri melarutkan enzim gelatinase pada suhu 50oC selama 15 menit. 

G.  Uji LIA (Lysine Iron Agar)  

 Suyati (2010) menyatakan bahwa uji LIA bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan bakteri dalam memproduksi lysine dikarboxsilase dan juga produksi 

H2S. 

 

2.2.4.  Jamur 

 Jamur merupakan organisme eukariot heterotrof, tidak dapat melakukan 

fotosintesis yang berkembang biak dengan spora. Beberapa jamur merupakan 

organisme uniseluler, tetapi kebanyakan jamur membentuk filament yang 

merupakan sel vegetatf (Subandi, 2010). 

 Gejala yang dapat dilihat secara klinis adalah adanya benang halus 

menyerupai kapas yang menempel pada telur atau luka pada bagian eksternal 

ikan. Selain itu, perubahan warna sirip dan tubuh ikan menjadi merah. Jamur 

tersebut dengan cepat menular pada ikan lain yang berada dalam satu kolam. 

Sehingga penyebarannya semakin cepat dan berpotensi kerugian yang cukup bsar 

bagi pembudidaya (Jefri, 2011). Pada pemeriksaan jamur di Balai karantina ikan 
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pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan kelas I Surabaya I Juanda 

menggunakan metode natif dan metode slide culture. 
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III. PELAKSANAAN 

3.1  Tempat dan Waktu  

 Kegiatan Praktek Kerja Lapang ini dilaksanakan di Balai Karantina Ikan  

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya I. Jalan 

Raya Juanda No. 23 Semambung, Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan ini 

dilaksanakan pada 12 Januari-27 Februari 2015. 

3.2   Metode Kerja 

Metode yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang adalah metode 

deskriptif. Menurut Nazir (2011), metode deskriptif merupakan suatu metode 

dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu 

sistem pemikiran,ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

Data yang diambil dalam Praktek Kerja Lapang ini yaitu berupa data 

primer dan data sekunder yang diperoleh melalui beberapa metode atau cara 

pengambilan sampel. 

3.3.1  Data Primer  

    Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subyek 
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(orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda 

(fimsik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Ada dua metode yang dapat 

digunakan dalam pengumpulan data primer, yaitu metode survei dan metode 

observasi (Sangadji dan Sopiah, 2010) 

A.       Observasi  

    Metode observasi adalah cara untuk memperoleh data primer dengan 

pengamatan secara langsung, sehingga memungkinkan untuk melakukan 

pengamatan terhadap obyek secara jelas (Hair e.t al., 1995). Metode observasi 

juga merupakan proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda), 

atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi (Sangadji 

dan Sopiah, 2010). Observasi dalam Praktek Kerja Lapang ini dilakukan terhadap 

berbagai hal yang terkait dengan metode pemeriksaan penyakit ikan. 

B.        Wawancara 

    Wawancara merupakan cara mengumpulkan data dengan cara tanya jawab 

sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan.  Dalam 

wawancara memerlukan komunikasi yang baik dan lancar antara penanya dengan 

subyek sehingga pada akhirnya bisa didapatkan data yang dapat dipertanggung 

jawabkan secara keseluruhan (Nazir, 2011). Wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara 

lisan kepada subyek. Teknik wawancara dilakukan jika pewawancara memerlukan 

komunikasi atau hubungan dengan responden. Teknik wawancara dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu melalui tatap muka atau melalui telepon (Sangadji dan 

Sopiah, 2010). Wawancara dalam PKL ini dilakukan dengan cara tanya jawab 
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dengan petugas mengenai latar belakang berdirinya Balai Karantina Ikan  

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya I, struktur 

organisasi, kegiatan dan obyek-obyek yang bersangkutan. 

C.        Partisipasi Aktif 

    Partisipasi aktif adalah keterlibatan dalam suatu kegiatan yang dilakukan 

secara langsung di lapangan (Nazir, 2011). Partisipasi aktif dilakukan dengan 

mengikuti secara langsung beberapa kegiatan yang dilakukan di lapangan 

berhubungan dengan langkah kerja pemeriksaan penyakit. Data yang diperoleh 

mulai dari pengambilan sampel, transportasi ke laboratorium sampai pemeriksaan 

penyakit, serta kegiatan lain yang berhubungan dengan Praktek Kerja Lapang 

yang dilakukan di Balai Karantina Ikan  Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan Kelas I Surabaya I. 

3.3.2    Data Sekunder 

  Data sekunder adalah data yang diperoleh dari semua  literatur (bukan dari 

responden) serta dokumen– dokumen yang  mempunyai relevansi dengan tujuan 

studi ini (Azwar, 1998). Data sekunder dapat berupa data internal dan data 

eksternal. Data internal adalah data yang berisi dokumen-dokumen akuntansi dan 

operasi yang dikumpulkan, dicatat, dan disimpan dalam suatu organisasi. 

Sementara data eksternal adalah data yang umumnya disusun oleh suatu entitas 

selain subyek dari organisasi yang bersangkutan. Data sekunder ini diperoleh dari 

laporan-laporan, data dokumentasi, pustaka yang menunjang, dan data lembaga 

penelitian yang berhubungan dengan pemantauan dan pemeriksaan penyakit 

(Sangadji dan Sopiah, 2010) 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Praktek Kerja Lapang 

4.1.1 Sejarah Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan 

Hasil Perikanan Kelas I Surabaya I 

Stasiun Karantina Ikan (SKI) Juanda Surabaya secara resmi berdiri pada 

tahun 1986. Stasiun Karantina Ikan Juanda Surabaya masih baru maka untuk 

kegiatan administrasi sementara masih bergabung dengan Balai Besar Karantina 

Pertanian, Kutisari Surabaya. Pada tahun 1991, Stasiun Karantina Ikan Juanda 

menempati kantor baru di daerah Sedati Sidoarjo. Pada tahun 2002 berdasarkan 

Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP 29/MEN/2002 tanggal 

8 Juli 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina 

Ikan. Berdasarkan SK tersebut, Stasiun Karantina Ikan Juanda Surabaya 

meningkat statusnya menjadi Stasiun Karantina Ikan (SKI) Kelas I Juanda 

Surabaya dan berkantor di Jalan Pagesangan II/58A Jambangan, Surabaya. 

Pada tahun 2004, berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan No. 

KEP 32/MEN/2004 tanggal 30 Juli 2004 tentang Struktur Organisasi Balai 

Karantina Ikan, Stasiun Karantina Ikan (SKI) Kelas I Juanda Surabaya berubah 

status menjadi Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan Kelas I Surabaya I dan pada tanggal 20 April 2006 Balai Karantina 

Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya I 

secara resmi menempati kantor baru di Jalan Raya Bandar Udara Ir. H. Juanda 

No.23 Semambung, Sidoarjo, Jawa Timur hingga sekarang. 
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4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Karantina 

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 

Kelas I Surabaya I merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Pusat 

Karantina Ikan yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pencegahan 

masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dari luar 

negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam 

wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, berdasarkan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan RI No:Per.21/MEN/2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Balai Karantina Ikan  

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya I 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan 

Penyakit  Ikan (HPI). 

2.  Pembuatan koleksi Hama dan Penyakit Ikan (HPI) dan Hama Penyakit 

Ikan Karantina (HPIK) serta media pembawa HPI dan HPIK. 

3.  Pengumpulan dan pengolahan data tindakan karantina ikan 

4. Pemantauan daerah sebar Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) 

5. Mengeluarkan sertifikat kesehatan ikan baik ikan masuk (Impor) maupun 

ikan keluar (Ekspor) 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

No.PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media 

Pembawa Hama Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan dari Satu Area 
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Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sehingga Balai Karantina Ikan 

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya I dalam 

mengeluarkan Sertifikat Kesehatan Ikan Masuk (Impor) mengacu pada Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan. Demikian juga Balai Karantina Ikan 

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya I dalam 

mengeluarkan Sertifikat Kesehatan Ikan Keluar (Ekspor) mengacu pada Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan. 

4.1.3 Visi dan Misi 

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 

Kelas I Surabaya I dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Karantina Ikan mempunyai visi dan misi sebagai 

berikut:  

Visi dari Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan Kelas I Surabaya I adalah mendapatkan hasil perikanan yang sehat, 

bermutu, aman konsumsi dan terpercaya. Hasil perikanan mengandung arti semua 

barang yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungungan dengan pengelolaan 

dan pemanfaatan sumber daya ikan. Hasil perikanan yang sehat, bermutu, dan 

aman konsumsi mengandung arti hasil perikanan yang bebas hama penyakit 

(Sehat), memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang 

ditetapkan (Bermutu) dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan 

manusia (Aman Konsumsi). Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang 

diterbitkan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan 

(Health Certificate(HC) dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)) 
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merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional 

dan international. Sedangkan misinya adalah mewujudkan pencegahan 

penyebaran hama dan penyakit ikan karantina serta pengendalian mutu dan 

keamanan hasil perikanan yang mampu menjamin lalu lintas hasil perikanan yang 

sehat, bermutu, aman konsumsi dan terpercaya. 

4.1.4 Struktur Organisasi dan Tenaga Kerja 

Struktur organisasi di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya I dipimpin oleh kepala balai. Balai 

Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I 

Surabaya I memiliki sekretariat badan, pusat karantina, pusat sertifikasi mutu, dan 

pusat manajemen mutu. Sekertariat badan memiliki koordinator yang dibagi 

menjadi 4 kelompok yaitu kelompok bagian program dan kerjasama, kelompok 

bagian kepegawaian, kelompok bagian keuangan dan kelompok informasi. 

Struktur organisasi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I 

Surabaya I dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 

Kelas I Surabaya I mempunyai pegawai PNS dengan jumlah 75 orang dan 

pegawai honorer sebanyak 18 orang. Sedangkan pekerja fungsional berjumlah 58 

orang yang meliputi satu calon fungsional arsiparis, tiga calon fungsional 

pengawas mutu, tiga calon fungsional pranata computer, 50 fungsional PHPI dan 

satu statistisi.  
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4.1.5 Letak Wilayah 

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 

Kelas I Surabaya I terletak di Jalan Raya Bandara Udara Ir. H. Juanda Surabaya 

61253. Batas-batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara  : Jalan Raya Bandara Udara Ir. H. Juanda. 

Sebelah Selatan : Kelurahan Semambung. 

Sebelah Barat  : Balai Karantina Pertanian Juanda Surabaya. 

Sebelah Timur  : Hotel Global Inn. 

4.1.6 Sarana dan Prasarana 

 

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 

Kelas I Surabaya I memiliki sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan 

pelayanan dan operasional, meliputi : 

1. Sarana pada laboratorium pemeriksaan penyakit ikan 

Sarana pada laboratorium pemeriksaan penyakit ikan di Balai Karantina 

Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya I 

bertujuan untuk menunjang kegiatan pemeriksaan penyakit ikan. 

a. Sarana laboratorium bakteriologi  

Sarana pada laboratorium bakteriplogi adalah laminary air flow, cawan 

petri, jarum ose, timbangan analitik, autoclave, lemari gantung, oven, lemari 

pendingin, hot plate stire, bunsen, object glass, tabung reaksi, mikroskop, dan 

cawan porselin.  
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b. Sarana laboratorium parasit  

Sarana pada laboratorium parasit adalah pinset, gunting, scalpel, 

mikroskop, object glass, cover glass, dan lemari pendingin.  

c. Sarana laboratorium pemeriksaan virus adalah  

Sarana pada laboratorium pemeriksaan virus adalah penggerus, sentrifuge, 

appendorf, vortex, rak appendorf, lemari pendingin, lemari pendingin penyimpan 

primer dan bahan, termosiklus, piper ukur, kamera polaroid, pencetak agar, dan 

meja.  

d. Sarana laboratorium pemeriksaan jamur  

Sarana pada laboratorium pemeriksaan jamur adalah petridisk, gunting, 

pinset, scalpel, object glass, meja steril. 

2. Sarana dari Balai Karantina Ikan  Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya I untuk kegiatan laboratorium 

pemeriksaan penyakit 

Sarana untuk kegiatan laboratorium pemeriksaan penyakit di Balai 

Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I 

Surabaya I adalah komputer sejumlah 4 unit. 1 unit komputer di laboratorium 

bakteri, 2 unit komputer di laboratorium parasit, dan 1 unit komputer di 

laboratorium virus. Listrik, Jaringan listrik yang digunakan langsung dari PLN 

sedangkan untuk pengadaan air menggunakan sumur bor. Sarana komunikasi 

berupa telepon berjumlah 5 buah. 
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3. Prasarana 

Prasarana yang ada di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya I sebagai berikut: 

a. Wifi dan LAN (Local Area Networking) 

LAN digunakan untuk mempercepat pengiriman data dan sebagai salah 

satu fungsi pengawasan oleh kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya I, maka antara ruang kepala, 

laboratorium, sertifikasi serta ruang data dan informasi dihubungkan dengan suatu 

sistem komputerisasi. Wifi digunakan untuk pegawai mencari informasi yang ada 

di internet. 

b. Gedung Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan Kelas I Surabaya I Surabaya 

Gedung Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan Kelas I Surabaya I Surabaya terdiri dari 2 lantai, lantai bawah 

digunakan sebagai kantor dan lantai bagian atas terdapat laboratorium untuk uji 

hama dan penyakit ikan. 

c. Mushola 

Mushola di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan Kelas I Surabaya I terdapat 1 buah yang digunakan untuk sholat dan 

kegiatan kerohanian. 

4.2 Metode Pemeriksaan Penyakit Ikan 

 Pemeriksaan penyakit ikan di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu 

dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya I meliputi pemeriksaan bakteri, 
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pemeriksaan virus, pemeriksaan parasit dan pemeriksaan jamur. Pada 

pemeriksaan bakteri ikan, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya I menggunakan metode 

konvensional/ uji biokimia. Uji biokimia adalah identifikasi dan determinasi suatu 

biakan murni bakteri yang diperoleh dari hasil isolasi dapat dilakukan dengan cara 

pengamatan sifat morfologi koloni, morfologi sel bakteri, pengujian sifat-sifat 

fisiologi dan biokimianya (Ratna,1990). Pada pemeriksaan virus ikan 

menggunakan metode PCR (Polymerase Chain Reaction) yaitu teknik 

pemeriksaan virus dengan alat Thermal Cycler PCR yang mampu 

mengamplifikasi fragmen DNA secara in vitro. Metode PCR di bagi menjadi dua 

yaitu PCR konvensional dan Real-Time PCR. Hasil amplifikasi DNA dengan 

PCR konvensional, pengamatan keberadaan DNA dilakukan pada akhir reaksi 

dengan dilakukan proses elektroforesis dengan menggunakan gel agaroes. 

Sedangkan Real-Time PCR adalah teknik pemeriksaan virus yang mampu 

mengevaluasi dan melakukan kuantifikasi secara langsung. Teknik Real-Time 

PCR ini dilakukan dengan mengintegrasikan teknik PCR dengan komputer, teknik 

ini tidak lagi membutuhkan tahap elektroforesis (Pranawaty, 2012). Pada 

pemeriksaan parasit ikan menggunakan metode natif makroskopis dan 

mikroskopis yaitu pemeriksaan secara langsung baik menggunakan mata telanjang 

maupun menggunakan bantuan mikroskopis dengan waktu yang singkat dan pada 

pemeriksaan jamur ikan menggunakan metode natif atau pemeriksaan secara 

langsung dan slide culture method. Slide culture method adalah pengamatan 
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secara mikroskopis yang dilakukan dengan membuat slide culture yang meliputi 

pengamatan terhadap bentuk hifa, bentuk, dan ukuran konidia (Hamdiyati, 2003). 

4.3 Metode Pemeriksaan Bakteri 

Metode pemeriksaan bakteri yang digunakan di Balai Karantina Ikan 

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya I adalah 

metode konvensional. Pemeriksaan dengan metode konvensional adalah 

pemeriksaan bakteri berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh sejumlah orang 

atau dalam skala besar atau internasional. Pemeriksaan bakteri memerlukan waktu 

yang cukup lama yaitu lebih dari 5 hari sampai satu minggu mulai dari sterilisasi, 

isolasi, pemurnian, pewarnaan hingga uji biokimia (Balai Karantina Ikan, 2011). 

Jenis sampel yang diuji selama kegiatan Praktek Kerja Lapang yang dilakukan di 

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I 

Surabaya I adalah kepiting. Uji yang termasuk metode konvensional adalah uji 

biokimia. 

4.3.1 Pengujian Biokimia 

Metode pengujian bakteri yang dipergunakan di laboratorium bakteriologi 

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I 

Surabaya I adalah uji biokimia, waktu yang diperlukan adalah 4 hari. Uji biokimia 

yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Uji Oksidase 

  

Uji oksidase dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya enzim oksidase 

pada bakteri. Enzim oksidase berfungsi mempercepat penggabungan O2 dengan 

suatu substrat yang pada saat bersamaan juga mereduksikan O2, sehingga 
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terbentuk H2O (Stasiun Karantina Ikan Kelas I Juanda, 2012). Prosedur yang 

dilakukan adalah mengambil biakan bakteri secara aseptik yang artinya harus  

terhindar dari kontaminasi. Pengambilan biakan bakteri dengan menggunakan 

jarum ose, kemudian menggoreskan pada paper oksidase. Hasil oksidase (+) 

ditandai dengan adanya perubahan warna pada kertas oksidase menjadi biru tua 

atau ungu, karena bakteri menghasilkan enzim sitokrom oksidase. Sedangkan 

hasil oksidase (-) ditandai dengan tidak terlihatnya perubahan warna pada kertas 

oksidase. Gambar uji oksidase sebagai berikut: 

 
 

Gambar 4.1 Uji Oksidase (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

Keterangan : a. Sampel bakteri yang sudah dimurnikan 

b. Penempelan bakteri pada kertas oksidase 

c.  Kertas oksidase tidak ada perubahan (negatif) 

b. Uji katalase 

Uji katalase digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya enzim katalase 

pada bakteri (Dwi, 2006). Enzim katalase adalah enzim yang berfungsi membantu 

pengubahan hydrogen peroksida menjadi air dan oksigen (Stasiun Karantina Ikan 

Kelas I Juanda, 2012). Bakteri anaerob tidak mempunyai enzim katalase karena 

bakteri anaerob tidak memerlukan enzim tersebut. Reagen yang digunakan 

sebagai pereaksi mengandung 3% larutan hidrogen peroksida. Larutan hidrogen 

peroksida dimanfaatkan oleh enzim katalase untuk mengoksidasi substrat lain 
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(fenol, asam format, formaldehida, dan alkohol). Enzim katalase akan bereaksi 

dengan hidrogen peroksida yang menghasilkan gas (oksigen). Bakteri yang 

katalase positif ditandai adanya gelembung udara pada kaca objek  (Buller, 2004). 

Biakkan bakteri diambil dan diletakkan pada objek gelas dan diberi H2O2 3% 

sebanyak 2 tetes. 

Hasil katalase (+) ditandai dengan terbentuknya gelembung gas karena 

adanya pemecahan H2O2 (hidrogen peroksida) oleh enzim katalase yang 

dihasilkan oleh bakteri itu sendiri, komponen H2O2 ini merupakan salah satu hasil 

respirasi aerobik. Bakteri sedangkan katalase (-) ditandai dengan tidak 

terbentuknya gelembung gas sebagai tanda tidak adanya oksigas bebas.  

 
Gambar 4.2 Penempelan sampel bakteri pada cairan H2O2 3%.  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

Keterangan : a. Cairan H2O2 yang ditempel bakteri 

           b. Tusuk untuk menempelkan bakteri pada media 

 

c. Uji O/F (Oksidatif/Fermentatif) 

Fermentasi dan oksidasi adalah dua proses penting dalam metabolisme 

mikroorganisme dimana tujuan akhirnya adalah akumulasi energi, baik untuk 

aktivitas mikroorganisme maupun untuk proses-proses biologis lain. Oksidasi 

umumnya dilakukan pada respirasi aerobik menghasilkan CO2 dan H2O, 

a b 
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sedangkan fermentasi menghasilkan etanol dan gas. Adapun uji ini dilakukan 

untuk mengetahu kemampuan mikroorganisme untuk menggunakan karbohidrat 

dengan cara fermentasi atau oksidasi. Prinsip dari uji O/F  jika medium yang 

ditutup parafin berubah warna dari hijau menjadi kuning, maka bakteri mampu 

memanfaatkan karbohidrat pada kondisi anaerob melalui proses fermentasi 

sehingga diketahui bakteri bersifat fermetatif. Apabila perubahan warna hanya 

pada media yang tidak ditutup parafin cair maka bakteri hanya memanfaatkan 

karbohidrat pada kondisi aerob melalui proses oksidasi sehigga bakteri dikatakan 

bersifat oksidatif (Analisis Penyakit Ikan I, 2015). Biakkan murni bakteri diambil 

dari kultur murni, diinokusikan pada 2 tabung I tidak ditutup parafin sedangkan 

tabug yang kedua ditutup dengan parafin tabung reaksi berisi media O/F, tabung 

kedua diberi parafin cair 2-3 tetes (±2 cm) kemudian di inkubasi suhu 27ºC 

selama 24 jam.  

Hasil dapat diketahui dengan melihat tabung reaksi ke-1 yang tidak ditutup 

parafin berwarna kuning maka bakteri memanfaatkan karbohidrat pada kondisi 

aerob melalui proses oksidasi sehigga bakteri dikatakan bersifat oksidatif dan 

tabung reaksi ke-2 yang ditutup parafin berwarna hijau  maka bakteri mampu 

memanfaatkan karbohidrat pada kondisi anaerob melalui proses fermentasi 

sehingga diketahui bakteri bersifat fermetatif, namun jika kedua tabung reaksi 

tersebut tidak mengalami perubahan warna berati tidak ada reaksi (N/R). 
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Gambar 4.3 Hasil dari uji Oksidatif/Fermentatif. (Sumber: Dokumentasi 

Pribadi, 2015) 

Keterangan : a. Bakteri bersifat fermentatif ( a1 Parafin cair, a2 Media    

   TCBS (Thiosulphate Citrate Bile Salt Sukrose) 

b. Bakteri bersifat oksidatif (b1 Media TCBS 

(Thiosulphate Citrate Bile Salt Sukrose)) 

d. Uji Indole Motility 

Indole Motility dilakukan untuk mengetahui kemampua bakteri dalam 

memproduksi hidrogen sulfida (H2S) (Analisis Penyakit Ikan 1, 2015). Biakkan 

murni bakteri dari kultur murni diinokulasikan secara tegak (1 kali tusukan) pada 

media SIM (Sulfide Indole Motility) kemudian diinkubasi pada suhu 27ºC selama 

24 jam. 

Pengujian indol dilakukan dengan memberi 2 tetes larutan konvaks ±2 

tetes. Hasil dari penetesen larutan konvaks akan membentuk lapisan/cincin merah 

pada permukaan media diartikan indol positif karena bakteri mampu memecah 

asam amino triptofan secara enzimatik  sedangkan media yang tidak ada lapisan 

cincin merah dikatakan indol negatif.  

a2 b1 

a1 
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Gambar 4.4 Indol positif karena membentuk lapisan/cincin merah pada 

permukaan media (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

Keterangan : a. Larutan mio yang telah dimasukkan bakteri 

  b. Rak tabung reaksi 

  c. Cincin merah 

e. Uji TSIA (Triple Sugar Iron Agar) 

Triple Sugar Iron Agar merupakan media agar miring berwarna merah 

yang berada didalam tabung reaksi. Media TSIA digunakan untuk mengetahui 

kemampuan bakteri dalam meggunakan glukosa, laktosa, sukrosa dan kemampuan 

bakteri meghasilkan gas atau hidrogen peroksida (H2S) (Stasiun Karantina Ikan 

Kelas I Juanda, 2012). 

Biakkan murni bakteri diambil dari kultur murni (biakan yang terdiri atas 

satu spesies bakteri yang ditumbuhkan dalam medium buatan), biakan murni 

dipindahkan ke media TSIA secara goresan dan tusukan diinkubasi suhu 27ºC 

selama 24 jam. Media akan menunjukkan warna kuning berarti bakteri bersifat 

asam sedangkan media yang menunjukkan warna merah berarti bakteri bersifat 

a 

b 

c 
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basa, namun jika media yang ditusuk menghasilkan rongga berarti bakteri tersebut 

penghasil gas dan jika berwarna hitam berarti terdapat gas H2S. 

 

Gambar 4.5 Hasil dari uji TSIA (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

Keterangan : a. Bakteri bersifat asam dan terdapat gas H2S. (a1. Berwarna 

kuning yang artinya bersifat asam, a2. Berwarna hitam = 

terdapat gas H2S) 

b. Bakteri bersifat basa dan menghasilkan gas. (b1. 

Berwarna merah yang artinya bersifat basa, b2. Berongga 

= menghasilkan gas) 

f. Uji Gelatin 

Uji gelatin dilakukan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam 

menhidrolisis gelatin (Stasiun Karantina Ikan Kelas I Juanda, 2012). Biakkan 

murni bakteri di ambil dari kultur murni, diinokulasikan pada media gelatin. Pada 

media akan terbentuk gel berarti ini menunjukkan gelatin positif sedangkan jika 

pada media tidak terbentuk gel berarti menunjukkan gelatin negatif. Proses uji 

gelatin ini menggunakan objek gelas yang diatasnya terdapat media gel. 

a1 

a2 

b1 

b2 
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Gambar 4.6 Inokulasi bakteri pada media gelatin 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

Keterangan : a. Media gelatin 

         b. Tusuk untuk inokulasi bakteri pada media gelatin 

 

g. Uji LIA (Lysine Iron Agar) 

Uji LIA bertujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam 

mendekarboxylase lysine, uji LIA adalah media diferensial dengan indikator pH 

yang dapat membedakan mikroorganisme berdasarkan kemampuannya dalam 

memecah karbohidrat spesifik dengan atau tanpa menghasilkan gas. Berdasarkan 

hal tersebut bakteri dapat digolongkan sebagai mikroba non fermenter, fermenter 

glukosa, atau fermenter glukosa dan laktosa. Media LIA mengandung glukosa, 

asam amino lisin, dan brom kresol ungu sebagai pH indikator, serta natrium 

tiosulfat. Uji LIA dapat digunakan untuk identifikasi mikroba penghasil enzim 

yang mampu mendekarboksilasi asam amino lisin dan memproduksi gas H2S 

(MacFaddin, 1980). Biakkan murni bakteri dari kultur murni diinokulasi pada 

media LIA dengan cara goresan (slant) dan ditusukkan ke bagian tengah media 

(butt) selanjutnya diinkubasi pada suhu 27ºC selama 24 jam. Uji LIA 

menunjukkan positif (+) apabila tidak ada perubahan warna yaitu tetap ungu, 

a 

b 
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untuk hasil negatif (-) bila terjadi perubahan warna menjadi kuning dan 

ditunjukkan dengan adanya warna kehitaman pada bagian tegak, karena bakteri 

menghasilkan H2S (Aisah, 2011). Hasil uji LIA menunjukkan hasil reaksi negatif 

karena terjadi perubahan warna kuning dan kehitaman karena adanya H2S. 

 

Gambar 4.7 Hasil reaksi negatif karena terjadi perubahan warna kuning dan  

        kehitaman (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

Keterangan :          Media LIA yang sudah digores dengan bakteri 

h. Uji Gula 

Uji gula adalah uji yang memiliki media konsistensi cair yang berguna 

untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam memfermentasi gula-gula (Glukosa, 

Sukrosa, laktosa) (Stasiun Karantina Ikan Kelas I Juanda, 2012). Biakkan murni 

bakteri diambil dari kultur murni, diinokulasikan pada media gula. Media gula 

yang digunakan antara lain glukosa, manitol, sukrosa dan arginin. Hasil uji gula 

apabila menunjukkan perubahan pada media gula yang semula merah menjadi 

kuning diartikan gula tersebut telah terfermentasi atau positif sedangkan jika tidak 

ada perubahan warna pada media gula diartikan tidak terjadi fermentasi atau 

negatif. 
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Gambar 4.8 Hasil dari uji gula (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

a. Bakteri tidak terjadi fermentasi atau negative (        Media gula yang sudah 

dicampur bakteri) 

b. Bakteri tidak terjadi fermentasi atau negatif (        Media gula yang sudah 

dicampur bakteri) 

c. Bakteri terjadi fermentasi atau positif (        Media gula yang sudah 

dicampur bakteri) 

 

4.4 Metode Pemeriksaan Parasit  

Menurut Mahasri dan Kismiyati (2008), metode pemeriksaan parasit pada 

ikan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara makroskopis dan secara 

mikroskopis. Pertama yang dilakukan pada pemeriksaan parasit adalah dengan 

metode pemeriksaan makroskopis, namun apabila tidak ditemukan parasit maka 

harus dilakukan dengan metode mikroskopis karena kemungkinan parasit 

berukuran sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. 

4.4.1 Metode Makroskopis 

Metode makroskopis adalah metode yang dilakukan untuk pemeriksaan 

parasit yang sifat ukuranya besar dan dapat dilihat dengan mata telanjang, 

sehingga tidak diperlukan mikroskop. Ukuran parasit untuk metode makroskopis 

adalah lebih dari 200 mikron. Cara pemeriksaan parasit dengan metode 

a. b. c. 
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makroskopis adalah mengamati adanya organisme asing yang menempel pada 

tubuh atau insang ikan. organisme asing diambil menggunakan pinset kemudian 

diidentifikasi dengan mencocokan organisme asing tersebut tanpa bantuan 

mikroskop berdasarkan buku panduan pemeriksaan parasit ikan yang ada di 

laboratorium parasit Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan 

Hasil Perikanan Kelas I Surabaya I. 

A. Metode Pemeriksaan Makroskopis pada Ektoparasit 

Ektoparasit adalah parasit yang hidup di luar tubuh induk semang atau di 

permukaan tubuh inangnya. Ikan yang terserang ektoparasit makroskopis biasanya 

menunjukkan gejala klinis seperti adanya organisme asing pada permukaan tubuh 

ikan. Selain itu, biasanya ikan yang terserang ektoparasit makroskopis juga 

terdapat luka pada permukaan tubuh ikan. Apabila ektoparasit makroskopis 

terdapat pada insang, maka insang ikan akan mengalami kerusakan dan ikan 

menjadi susah bernapas.  

Pemeriksaan makroskopis tidak membutuhkan waktu yang lama, Cara 

pemeriksaan dengan metode makroskopis adalah pengamatan permukaan tubuh 

ikan yang diduga terserang ektoparasit makroskopis. Apabila di permukaan tubuh 

atau insang ikan terdapat organisme asing, maka organisme tersebut diambil 

menggunakan pinset kemudian diidentifikasi dengan mencocokan organisme 

asing tersebut tanpa bantuan mikroskop berdasarkan buku panduan pemeriksaan 

parasit ikan yang ada di laboratorium parasit Balai Karantina Ikan Pengendalian 

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya I. 
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Gambar 4.9 Pemeriksaan ektoparasit makroskopis 

Keterangan : a. Parasit Lernaea sp. 

 b. Pendarahan akibat infestasi Lernaea sp. 

 c. Sisik ikan 

4.4.2 Metode Mikroskopis 

 Metode mikroskopis adalah metode yang dilakukan untuk pemeriksaan 

parasit yang memiliki ukuran sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata 

telanjang, sehingga diperlukan mikroskop untuk bisa melihatnya dengan jelas. 

Ukuran parasit yang perlu dilakukan pemeriksaan dengan metode mikroskopis 

adalah sekitar 10-200 mikron. Metode mikroskopis dapat dilakukan untuk 

pemeriksaan ektoparasit maupun endoparasit. 

A. Metode Pemeriksaan Mikroskopis pada Ektoparasit 

Ektoparasit adalah parasit yang hidup di luar tubuh induk semang atau di 

permukaan tubuh inangnya. Ikan yang terserang ektoparasit mikroskopis biasanya 

menunjukkan gejala klinis seperti adanya bintik-bintik putih pada permukaan 

tubuh ikan. selain itu, ikan biasanya akan berenang memutar-mutar atau berenang 

miring. Apabila ektoparasit terdapat pada insang, maka ikan akan susah bernapas  

dan lama kelamaan ikan akan mengalami kematian (Mahasri, 2011). Jika ikan 

a 

b 

c 
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yang akan diperiksa mengalami gejala klinis seperti itu maka perlu dilakukan 

pemeriksaan ektoparasit dengan metode mikroskopis. 

Cara pemeriksaan dengan metode mikroskopis pada ikan yang masih 

hidup adalah ikan dimatikan segera dengan cara menusuk bagian otak dengan 

menusukkan pisau kecil pada bagian spinal canal dan digerakkan ke samping agar 

spinal cord putus atau rusak. Setelah ikan mati, dilakukan pengerokan pada kulit 

dan sirip ikan serta mengambil sedikit insang. Kemudian mengoleskan hasil 

kerokan ke object glass dan ditetesi aquadest. Terakhir menidentifikasi di bawah 

mikroskop dengan perbesaran 100x dan 400x. 

     
 

    Gambar 4.10 Pembuatan preparat dari sirip dan insang  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

 Keterangan : a. Hasil kerokan sirip caudal 

b. Sirip caudal 

c. scalpel untuk pengerokan 

d. Object glass 

                          e. Hasil kerokan insang  

 

 

 

a 

b 

c 

d 
d 

e 
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.     

Gambar 4.11 Dactylogyrus sp. pada insang ikan mas perbesaran 100 x. 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

Keterangan :  a. Parasit Dactylogyrus sp. 

   b. Gill filament 

   c. Gill raker 

d. Gill arch 

B. Metode Pemeriksaan Mikroskopis pada Endoparasit 

Endoparasit adalah parasit yang hidup di dalam induk semang, biasanya 

terdapat pada alat percernaan ikan. Ikan yang terserang endoparasit biasanya akan 

menunjukkan tanda-tanda seperti adanya nodul. Selain itu, ikan juga dalam 

keadaan kurus karena pada saluran pencernaan terdapat parasit yang mengganggu 

saluran pencernaan ikan. Ikan yang menunjukkan gejala klinis seperti terserang 

endoparasit maka harus dilakukan pemeriksaan endoparasit secara mikroskopis 

(Mahasri, 2011). 

Cara pemeriksaan endoparasit dengan metode mikroskopis adalah ikan 

yang sudah mati diletakkan menghadap ke kiri, kemudian perut bagian bawah 

digunting mulai dari anus melingkar ke atas sampai di belakang operkulum dan 

terlihat semua organ-organnya. Usus dikeluarkan isinya dan diletkkan di object 

glass kemudian ditetesi aquadest. Setelah itu ditutup dengan cover glass atau 

langsung diidentifikasi dibawah mikroskop perbesaran 100x dan 400x. Selama 

a

. 

b c 

d 
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pemeriksaan dan pembedahan ikan beserta organ-organnya harus selalu dalam 

keadaan basah (Buku panduan parasit Balai Karantina Ikan Juanda, 2012). 

  

Gambar 4.12 Pembuatan preparat pemeriksaan endoparasit 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

Keterangan : a. Usus ikan bandeng (Chanos chanos) 

                    b. Ikan bandeng (Chanos chanos) yang sudah dibedah 

                  c. Gunting dan scalpel 

                  d. Preparat yang akan diperiksa 

4.5 Metode Pemeriksaan Jamur 

Pada pemeriksaan jamur di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya I Surabaya menggunakan metode 

natif dan metode slide culture. Metode natif adalah metode pemeriksaan penyakit 

secara langsung. Kelebihan metode ini adalah mudah dan cepat dalam 

pemeriksaan penyakit atau dengan waktu yang cepat, biaya yang diperlukan 

sedikit, serta peralatan yang digunakan juga sedikit. Sedangkan kekurangan 

metode ini adalah dilakukannya hanya untuk infeksi berat, infeksi ringan sulit 

dideteksi. Metode slide culture adalah teknik identifikasi isolat jamur yang 

dilakukan melalui dua tahap, tahap pertama yaitu pengamatan jamur secara 

makroskopis yang meliputi pengamatan terhadap warna dan bentuk koloni. Tahap 

d

. 

c 

a 

b 
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kedua pengamatan secara mikroskopis yang dilakukan dengan membuat slide 

culture yang meliputi pengamatan terhadap bentuk hifa, bentuk, dan ukuran 

konidia (Hamdiyati, 2003). BKIPM Juanda lebih sering menggunakan metode 

natif karena waktunya lebih singkat. 

 Mempersiapkan petridisk kemudian diisi dengan agarose. Agarose yang 

sudah jadi kemudian di potong-potong menjadi beberapa, sesuai jumlah jamur 

yang ditemukan. Apabila ada sesuatu yang mencurigakan berwarna putih seperti 

kapas pada permukaan tubuh ikan, maka harus dicabut menggunakan pinset dan 

diletakkan di agar yang sudah disediakan. Apabila permukaan tubuh ikan tidak 

tampak apapun maka bisa melakukan pengguntingan pada sirip ikan, karena 

jamur lebih sering tumbuh pada sirip ikan. Sirip ikan yang sudah dipotong 

kemudian ditempelkan di media agar. Setelah proses penempelan sampel pada 

media agar selesai maka petridisk harus ditutup dan dibungkus dengan kertas 

supaya tidak terkontaminasi. Setelah itu dibiarkan selama 2 hari ditempat yang 

steril. Setelah 2 hari atau setelah jamur sudah tumbuh pada media agar maka yang 

dilakukan adalah identifikasi. Jamur yang sudah tumbuh pada media agar diambil 

sedikit dan diletakkan di object glass, kemudian ditambahkan setetes Lactophenol 

Cotton Blue. Mengamati adan ya hifa dibawah mikroskop dengan perbesaran 

100x dan 400x. 
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Gambar 4.13 Penanaman sirip ikan yang diduga terkena jamur dan Pembuatan 

preparat (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015)  

Keterangan : a. Media agar utuk penanaman jamur 

 b. Sirip ikan yang kemungkinan terserang jamur 

          c. Sampel yang sudah diberi Lactophenol Cotton Blue 

 
Gambar 4.14 Jamur Saprolegnia sp (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

 

 Keterangan : a. Sporangium 

      b. Hifa 

      c. Stalk 

4.6 Metode Pemeriksaan Virus 

 Pada pemeriksaan virus dapat dilakukan dengan metode PCR-

konvensional dan Real-Time PCR. Metode konvensional adalah metode 

tradisional untuk pemeriksaan virus ikan. Proses itu melipatgandakan molekul 

DNA secara enzimatik melalui mekanisme perubahan suhu. Banyaknya siklus 

yang dilakukan tergantung pada jumlah produk PCR yang diinginkan. Hasil akhir 

dari PCR konvensional adalah pengamatan keberadaan DNA dengan dilakukan 

a

. 

b

. 
c 

a 

b 

c 
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proses elektroforesis dengan menggunakan gel agaroes. PCR konvensional 

meliputi 3 tahap, yakni ekstraksi, amplikasi, dan elektroforesis. Berbeda dengan 

metode Real-Time PCR yang hasil akhir dapat di baca langsung setelah proses 

amplifikasi, teknik ini tidak lagi membutuhkan tahap elektroforesis (Pranawaty, 

2012). Beberapa keunggulan pemeriksaan Real-Time PCR dibandingkan PCR 

konvensional, diantaranya prosedur pemeriksaan lebih mudah dan singkat 

sehingga dapat menghemat biaya peralatan dan bahan laboratorium yang 

diperlukan, kemungkinan kontaminasi selama proses analisis di dalam gel agarose 

dapat dicegah, serta tingkat ketepatan yang sangat tinggi karena langsung 

diproyeksikan secara kuantitatif saat proses reaksi masih berlangsung (Rozaliyani, 

2011). Namun di BKIPM Juanda mahasiswa magang ataupun kerja praktek selalu 

melakukan pemeriksaan virus menggunakan metode PCR konvensional karena 

permintaan pegawai karantina juanda sendiri. Real-Time PCR biasa digunakan 

oleh pegawai karantina bagian virus. Selain itu Real-Time PCR juga lebih sering 

digunakan untuk penelitian pegawai karantina juanda maupun mahasiswa.  

4.6.1 Deteksi Virus dengan Metode PCR konvensional 

Deteksi virus adalah cara untuk menentukan ada atau tidaknya suatu virus 

tertentu. Deteksi virus dengan PCR bersifat spesifik atau hanya DNA/RNA 

patogen tertentu (virus tertentu) saja yang dikenali dan dideteksi sesuai primer 

yang telah ada. Hal ini membantu pemeriksaan sehingga tidak terjadi false 

negative atau false positive, yaitu kesalahan dalam mendiagnosa baik kesalahan 

pada hasil yang negatif pada hal udang terinfeksi virus atau hasil yang positif 

padahal udang tidak terinfeksi virus (Sukenda, 2009). 
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 PCR konvensional meliputi 3 tahap, yakni ekstraksi, amplikasi, dan 

elektroforesis. 

a. Ekstraksi 

- Ekstraksi DNA 

 Ekstraksi DNA adalah penghapusan Deoxyribonucleic acid (DNA) dari 

sel-sel atau virus yang biasanya berada. Ekstraksi DNA merupakan langkah awal 

dalam banyak proses diagnostik yang digunakan untuk mendeteksi virus serta 

mendiagnosis penyakit dan kelainan genetik (Jasbeer, 2009). Cara melakukan 

ekstraksi DNA adalah menggerus sedikit sampel dalam apperdorf 2 ml kemudian 

ditambahkan Tri Reagent dan di kocok kemudian diinkubasi 5 menit pada suhu 

kamar. Sentrifuge selama 10 menit dengan kecepatan 14.000 rpm. Setela itu, 

pindah supernatan ke appendorf baru. Supernatan ditambahkan alkohol 100 % 

sebanyak 0,5ml dan dikocok. Supernatan dibuang. Endapan ditambahkan alkohol 

90% dan disentrifuse selama 5 menit x 3kali dengan kecepatan 10.000. Alkohol 

dibuang dan ditambahkan Nuclease Free Water. Siap diamplifikasi. 

- Ekstraksi RNA 

Menggerus sedikit sampel dalam apperdorf 2 ml kemudian ditambahkan 

500 µl RNA Extraction Solition dan diinkubasi 5 menit pada suhu kamar. 

Kemudian ditambah lagi dengan Cloroform 100 µl, vortex selama 20 detik, lalu 

inkubasi pada suhu ruang selama 3 menit. Sentrifuse selama 15 menit dengan 

kecepatan 12.000 rpm. Supernatan dipindahkan kedalam tube baru lalu 

ditambahkan 200 µl isopropanol. Vortex singkat dan disentrifuse 12.000 rpm 

selama 10 menit. Supernatan dibuang. Endapan ditambah ethanol 75% sebanyak 
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0,5 ml. Sentrifuse pada 9000 rpm selama 5 menit. Buang etanol dan keringkan 

pellet. Setelah kering ditambahkan cairan DEPC sebanyak 200 µl.  

  

Gambar 4.15 Proses ekstraksi. 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2015) 

Keterangan : a. Pencampuran sampel uji (a1. Sampel, a2. Alat vortex) 

  b. Pengendapan sampel uji (b1. Sampel uji, b2. Alat sentrifuge)  

b. Amplifikasi 

Amplifikasi adalah penggandaan jumlah molekul DNA pada setiap 

siklusnya secara eksponensial dalam waktu yang relatif singkat. Teknik 

amplifikasi bekerja dalam siklus yang berulang-ulang sebanyak 20x - 30x. Setiap 

siklus terdiri atas 3 tahapan yaitu : Denaturasi (pemecahan DNA) pada suhu 94°C, 

Annealing (penempelan primer) pada suhu 56°C dan Extension (pemanjangan 

primer) pada suhu 74°C. Hasil sintesa DNA dalam satu siklus dapat berperan 

sebagai cetakan (template) pada siklus berikutnya, maka jumlah DNA target 

menjadi berlipat dua pada setiap akhir siklus (Watson et al, 1992). 

Pipet 8µl dari reagent reaksi RT-PCR, ditambahkan 2 µl dari hasil ekstaksi 

RNA atau DNA kemudian reaksi RT-PCR di amplifikasi. Setelah itu, 

ditambahkan 15 µl reaksi Nested PCR pada tube yang telah teramplifikasi 

a. b. 

a1 

a2 

b1 

b2 
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kemudian di amplifikasi lagi. Nested PCR adalah bahan untuk mengurangi 

kontaminasi pada sampel selama amplifikasi dari penyatuan primer yang tidak 

diperlukan. Sesudah selesai reaksi Nested PCR, ditambahkan 5 µl 6X loading Dye 

ke masing-masing tube dan campur hingga merata. Sampel siap di elektroforesis. 

6X Loading Dye digunakan untuk mempersiapkan penanda DNA dan sampel 

untuk loading pada agarose (Balai karantina ikan I Surabaya, 2012). 

c. Elektroforesis 

 Elektroforesis adalah proses bergeraknya molekul yang bermuatan pada 

suatu medan listrik. Kecepatan molekul yang bergerak pada medan listrik 

tergantung pada muatan, bentuk dan ukuran. Gel agarose merupakan matrik 

penyangga yang banyak dipakai untuk separasi protein dan asam nukleat. Migrasi 

elektroforesis DNA melalui gel agarose dipengaruhi oleh faktor ukuran dan 

konforntasi malekul DNA, konsentrasi agarose, arus listrik dan temperatur 

(Surfianti, 2010). 

 Langkah pertama sebelum melakukan elektroforesis adalah 

mempersiapkan agarose. Menyediakan gel agar 2% dari TAE yang dibutuhkan 

dan dicampurkan kedalam botol kecil. Setelah itu, dipanaskan diatas hingga 

mendidih sambil diaduk berulang kali agar tidak mengendap. Setelah mendidih, 

agarose didinginkan terlebih dahulu sebelum dituang. Setelah agarose sedikit 

dingin (jangan sampai beku), agarose dituangkan ke kotak gel dan diberi sisir dan 

ditetesi dengan pewarna (EtBr) supaya terlihat saat didokumentasikan. Ketebalan 

agar disarankan dibawah 0,8 cm. Gel siap untuk elektroforesis. 
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 Tiap produk PCR dan loading dye dimasukkan 5-10 µl ke sumur gel agar. 

Masukan 5 µl DNA marker dan dimasukan di sumur gel paling kiri untuk 

memberi tanda basepairs. Setelah itu, dilakukan elektroforesis selama kurang 

lebih 45 menit atau sampe 2/3 dari gel. Selanjutnya didokumentasikan dengan 

kamera Polaroid. 

 

Gambar 4.16 Hasil uji virus TSV (Taura Syndrome Virus) 

Keterangan : a. Kode; b. Marker; c. Sampel 1; d. Sampel 2;                       

e. Sampel 3; f. Sampel 4; g. Sampel 5; h. Sampel 6;  

i. Sampel 7; j. Sampel 8; k. Sampel 9; l. Kontrol positif; 

m. Kontrol negatif. 

    Hasil dari visualisasi gel agarose pada pemeriksaan TSV menunjukkan 

pada 9 sampel yang terdeteksi terinfeksi virus TSV. Mengacu pada instruction 

manual IQ 2000 TM, menyatakan bahwa hasil positif TSV bila terlihat garis 

perpendaran pita DNA dengan ukuran 284 bp atau 476 bp dan lurus dengan band 

kontrol positif (l). Hasil dari deteksi virus TSV ini menunjukkan pita DNA tidak 

lurus dengan band kontrol positif. Tidak berpedarnya pita dapat dimungkinkan 

karna buruknya kualitas RNA yang ada ataupun ketika proses ekstraksi RNA 

500bp 
476bp 

284bp 

100bp 
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tidak sengaja ikut terbuang sehingga tidak menunjukkan adanya pendaran pada 

gel agarose (Pratama, 2013). 

   

a.                                    b.                                    c. 

Gambar 4.17 Proses eletroforesis dan dokumentasi (Dokumentasi pribadi, 2015) 

 

 Keterangan : a. Menggandaan molekul DNA (a1. Sampel yang sudah   

     diamplifikasi, a2. Agaroes) 

b. Meletakkan hasil elektroforesis untuk mengamati hasil (b1.   

  Hasil elektroforesis) 

c.  Mengamati hasil (c1. Kertas foto, c2. Kamera polaroid untuk  

 melihat hasil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a1 

a2 

b1 

c1 

c
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V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapang tentang metode pemeriksaan 

penyakit ikan di Balai Karantina Ikan  Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan Kelas I Surabaya I dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi bakteri adalah metode 

konvensional. Prosedur pemeriksaan bakteri yaitu meliputi uji oksidase, 

uji katalase, uji O/F (Oksidatif/Fermentatif), uji MIO (Motil Indol 

Ornithin), uji TSIA (Triple Sugar Iron Agar), uji Gelatin, uji LIA dan uji 

Gula. 

2. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi parasit adalah metode 

makrokopis dan mikrokopis. Makrokopis adalah pemeriksaan dengan mata 

telanjang, sedangkan mikrokopis adalah pemeriksaan menggunakan 

mikroskop. 

3. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi jamur adalah metode 

natif. 

4. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi virus adalah metode Real-

Time PCR. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapang di balai karantina kelas I Juanda 

ini dapat disarankan sebagai berikut. 

1. Bekerja di laboratorium diharapkan dalam keadaan aseptis dengan 

menggunakan sarung tangan, menstrerilkan daerah yang akan digunakan 
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untuk media uji dengan menyemprotkan alkohol disekitarnya, memakai 

jas laboratorium dan masker agar tidak terjadi kontaminasi saat 

pemeriksaan penyakit. 

2. Pemeriksaan penyakit harus dilakukan dengan benar-benar teliti untuk 

menghindari terjadinya kesalahan dalam mengidentifikasi. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Struktur Organisasi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2. Denah Lokasi 
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Lampiran 3. Sterilisasi alat 
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Penutupan tabung reaksi dengan kapas 

 

Pembungkusan tabung reaksi dengan kertas 

 
Pembungkusan petridisk dengan kertas 
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Autoclave 

Lampiran 4. Sterilisasi media 

 
Bahan yang akan digunakan ditutup dengan kapas dan alumunium, kemudian di 

autoclave 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5. Persiapan media 
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Pemanasan media TSIA 

Lampiran 6. Kegiatan Pemeriksaan Bakteri 

 
Pengambilan organ untuk isolasi bakteri 
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Strike organ pada media agar (isolasi) 

 
Proses inkubasi 

 
Pemanasan ose dengan api bunsen 
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Pengambilan koloni dominan untuk proses pemurnian 

 
Pemiringan media TSIA 

Lampiran 6. Kegiatan Pemeriksaan Parasit 

 
Pemotongan usus ikan 
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Pengeluaran isi usus ikan 

 
Pengkerokan lendir ikan 

 
Pengambilan insang ikan mas 

 
Preparat untuk pemeriksaan penyakit 
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Identiifikasi parasit menggunakan mikroskop 

Lampiran 7. Kegiatan Pemeriksaan Jamur 

 
Kultur sirip ikan pada media agar 

 
pemberian Lactophenol Cotton Blue. 



61 
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 
PKL METODE PEMERIKSAAN PENYAKIT IKAN RINCA PURNAMAWATI 

 
Pembakaran Jarum ose dengan api bunsen 

Lampiran 8. Kegiatan Pemeriksaan Virus 

Ekstraksi 

 
Pencampuran dengan menggunakan vortex 

 
Penambahan EPCC untuk ekstraksi RNA 

 
Pemindaan supernatan ke tube baru 
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Pengandapan dengan sentifuge 

 

 

 

 

 

Amplifikasi 

 
Memasukkan produk PCR dan Loading dye ke suur gel agar 

 
Elektroforesis 
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Dokumentasi 

 
Membaca hasil dokumentasi 
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