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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Ruang Lingkup
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan suat ilmu yang tidak hanya memahami

konsep-konsep dan teori di kelas saja tetapi membutuhkan juga penerapan teori melalui
praktikum.

Hakekat pembelajaran IPA yaitu dapat mempelajari cara mempelajari IPA yang tepat
dan benar, yaitu proses dan produk IPA serta nilai yang akan diterapkan dalamkehidupan.
Untuk itu diperlukan laboratorium IPA (terutama Biologi,Kimia dan Fisika) pada tingkatan
sekolah.

Laboratorium IPA dituntut untuk menyediakan peralatan yang dapat digunakan untuk
memperoleh gejala benda maupun gejala peristiwa, baik secara langsung maupun tidak
langsung. Sehubungan dengan itu, laboratorium IPA dapat merupakan model alam atau
laboratorium harus diatur sedemikian rupa sehingga situasinya sama atau mirip dengan situasi
sesungguhnya di alam. Dalam beberapa hal laboratorium merupakan tempat yang
menungkinkan subyek belajar yang sifatnya abstrak dapat dipelajari, misalnya secara virtual.

Dengan kegiatan laboratorium, siswa dapat mempelajari IPA melalui pengamatan secara
langsung terhadap fenomena maupun proses-proses nyata. Selain itu pada diri siswa akan tumbuh dan
berkembang rasa kesadaran ilmiah yang menyangkut sikap ilmiah, proses ilmiah dan produk ilmiah.

Di dalam laboratorium, siswa dapat berlatih atau melakukan percobaan untuk meningkatkan
keterampilan psikomotorik, kognitif, maupun afektifnya. Dengan demikian siswa yang belajar di
laboratorium akan menghayati sendiri berhadapan dengan obyek dan gejala yang timbul serta
memecahkan problem-problem yang mereka temukan.

Sebagai mana Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1980 pasal 29 bahwa laboratorium
mempunyai fungsi:

1. Mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau
sebagian cabang ilmu, teknologi atau seni tertentu sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan;

2. Mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan penelitian dalam satu atau sebagian cabang
ilmu, teknologi atau seni tertentu sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan.

Dari fungsi tersebut dapat dijabarkan untuk laboratorium IPA mempunyai fungsi:

1. Untuk mempersiapkan sarana penunjang pelaksanaan proses belajar bagi siswa dalam menemukan
konsep dan/atau prinsip-prinsip IPA;

2. Untuk mempersiapkan sarana penunjang pelaksanaan proses belajar bagi siswa dalam menemukan
konsep dan/atau prinsip-prinsip pendidikan dan pengajaran IPA;

3. Untuk mempersiapkan sarana penunjang pelaksanaan proses belajar mengajar guru ataupun siswa
dalm mengembangkan pengetahuannya tentang IPA sebagai disiplin ilmu;



4. Untuk mempersiapkan sarana penunjang pelaksanaan proses belajar mengajar guru ataupun siswa
dalm mengembangkan pengetahuannya mengenai pendidikan dan pengajaran IPA.

Laboratorium dengan manajemen yang baik akan memberikan kepuasan dan keberhasilan
penggunanya. Manajemen yang dimaksud mulai dari: 1) fasilitas bangunan yang lengkap sesuai
peruntukannya, 2) sarana yang cukup, 3) peralatan yang memadai, 4) administrasi yang baik, 5)
pengelola manajemen yang efisien, dan 6) mempunyai tenaga ahli dan teknisi yang terampil.

Keberhasilan dalam pengelolan laboratorium memerlukan manajemen yang baik yang
meliputi perencanaan, operasional, kontrol, keberlanjutan. Keberhasilan di sini sangat bergantung
kepada pengelola beserta tenaga yang ada di laboratorium tersebut, seperti staf peneliti, analis, teknisi
dan operator, serta tak lupa dana yang tersedia.

1.2. Batasan Bahasan
Buku Pengenalan Laboratorium: Pengantar Pengelolaan Laboratorium di Sekolah akan

dibagi dalam 7 Bab, yaitu:

1. Pendahuluan
2. Organisasi Laboratorium Sekolah
3. Desain Laboratorium
4. Pelalatan Laboratorium
5. Bahan-bahan Laboratorium
6. Pengoperasian dan Perawatan Laboratorium
7. Kesehatan dan Keselaman Kerja di Laboratorium.



BAB II
ORGANISASI LABORATORIUM SEKOLAH

2.1. Pengelola Laboratorium Sekolah

Pada laboratorium sekolah merupakan hal yang sulit untuk memisahkan manajemen dari
kegiatan operasional. Seorang guru harus menjabat sebagai direktur sekaligus kepala laboratorium dan
pelaksana kegiatan lainnya. Tenaga laboratorium yang lain adalah tenaga ahli yang dapat dilakukan
oleh guru-guru bidang studi yang sejenis yang sekaligus sebagai teknisi atau analis. Kemudian ada
tenaga laboran bila ada, tetapi pada umumnya adalah tenaga kebersihan laboratorium

Contoh bagan organisasi laboratorium sekolah yang mungkin dilaksanakan pada sekolah
menengah, baik di SLTP (SMP/MTs) maupun SLTA (SMA/SMK/MA) adalah sbb:

1. Kepala Sekolah
Kepala sekolah bertindak sebagai direktur secara keseluruhan laboratorium yang ada

di sekolah. Akan tetapi akan sangat bermanfaat apabila kepala sekolah mengangkat seorang
direktur dari salah seorang guru yang mempunyai pengatahuan tentang manajemen dan
prosedur laboratorium.



2. Koodinator atau Kepala Laboratorium
Koordinator atau Kepala laboratorium bertindak sebagai manajemen pada  semua

laboratorium. Bertanggungjawab atas kegiatan dan administrasi di laboratorium yang akan
dilaporkan kepada Kepala sekolah secara rutin.

Koordinator atau Kepala laboratorium ini memeriksa tentang keuangan, daftar peralatan,
penggantian bahan kimia/lab, dan keperluan laboratorium lainnya secara teratur, sehingga kegiatan
laboratorium dapat berlangsung secara konsisten.

Koordinator atau Kepala laboratorium bertanggungjawab terhadap pengawasan mutu atau
hasil analisis laboratorium, sekaligus pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh tenaga kerja yang ada
(tenaga ahli, analis, teknisi) dari semua laboratorium yang ada.

3. Tenaga ahli
Tenaga ahli adalah para guru yang sebidang atau mempunyai keahlian yang saling

menunjang. Guru-guru ini yang akan mengembangkan dan meningkatkan kemampuan belajar
mengajar dan minat meneliti siswa. Sekaligus apabila laboratorium sudah mau menerima
sampel dari pengguna, maka guru sebagai tenaga ahli akan dapat membantu para analis/teknisi
dalam melaksanakan prosedur kerjanya.

4. Analis dan Teknisi laboratorium
Umumnya di sekolah analis dan teknisi dijabat sekaligus, walaupun sebenarkan ada

sedikit perbedaan. Analis maupun teknisi merupakan jabatan bersifat teknis dan tidak termasuk
manajemen.

Analis harus mengetahui prosedur kerja analisis, penggunaan alat untuk analisis,
mampu merawat alat secara teratur. Sedangkan teknisi untuk mempersiapkan sampel, alat dan
bahan/reagen yang akan digunakan.

Analis ataupun teknisi dapat diisi oleh seseorang lulusan SLTA bidang kejuruan
(SMK jurusan analis, farmasi, teknologi, dll sesuai laboratoriumnya).

5. Laboran
Laboran merupakan pegawai laboratorium yang mempunyai tugas membantu analis

/teknisi membersihkan ruangan, peralatan, menyiapkan sampel, maupun pekerjaan-pekerjaan
kasar lainnya, seperti menumbuk, menghaluskan, dll.

Oleh karena itu seorang laboran dituntut memiliki pengetahuan yang memadai mulai dari
teknik menyimpan alat dan bahan hingga mempersiapkan dan membuat laporan selama berlangsungnya
kegiatan di laboratorium. Tenaga laboran dapat di angkat dari lulusan sekolah tersebut minimal SMA
atau pernah kuliah dan diberikan pelatihan yang memadai mengenai manajemen laboratorium.

Untuk laboratorium tingkat sekolah SMP/MTs atau SMA/MA seorang laboran
memiliki peran sangat besar untuk membantu guru dalam pelaksanaan belajar mengajar di laboratorium
dengan mempersiapkan alat lab dan alat peraga yang dibutuhkan, persiapan bahan praktikum,
menyimpan dan menata kembali alat-alat yang sudah dipakai. Hal inidikarenakan padaumumnya
laboratoriumsekolah belummempunyai analis atau teknisi laboratorium.



2.2. Pengelola Laboratorium di Masa Depan
Contoh organisasi laboratorium masa depan yang sudah berfungsi sebagai penunjang

pembelajaran, salah satu model pembelajaran, tempat penelitian guru dan pihaklain,serta
pelayanan kepada masyarakat di luar sekolah dan menghasilkan produk adalah sbb:

Direktur

Kepala Lab.                 Kepala Lab.                    Kepala Lab.               Kepala Lab.

Tenaga Ahli Tenaga Ahli Tenaga Ahli Tenaga Ahli

Teknisi/Analis Teknisi/Analis Teknisi/Analis Teknisi/Analis

Laboran Laboran Laboran Laboran





BAB III
DESAIN LABORATORIUM

Rancangan laboratorium dibuat oleh arsitek dengan melibatkan pengelola
laboratorium. Hal ini disebabkan untuk bangunan laboratorium diperlukan juga beberapa
persyaratan untuk memenuhi standar laboratorium, yang meliputi:

1. Ruang laboratorium yang memadai;
2. Meja laboratorium dan meja dinding;
3. Sarana air, gas dan listrik;
4. Peralatan laboratorium;
5. Furniture;
6. Peralatan atau ruang khusus, misal: a) lemari asam atau lemari uap untuk laboratorium analisis

kimia, b) Ruang pendingin untuk laboratorium bedah anatomi, dll.

3.1. Ruang Laboratorium

Laboratorium yang memadai mempunyai ukuran gedung dan ruangan didalamnya
sesuai untuk peruntukannya. Setidaknya memiliki lima ruangan, yaitu: 1) ruang kantor, 2)
ruang preparasi, 3) ruang praktikum/laboratorium, 4) gudang bahan kimia, dan 5) gudang
peralatan.

Ruang kantor untuk aktifitas manajemen laboratorium dan duduk bagi tenaga kerja
laboratorium, sehingga sebaiknya terpisah dari ruang lainnya.

Ruang preparasi digunakan untuk menyiapkan larutan, preparasi sampel, ekstrasi, dll.
Persiapan. Ruangan ini memerlukan ventilasi yang baik, sehingga sirkulasi udara dapat berlangsung
optimal.

Ruang praktikum memerlukan ukuran paling luas sesuai jumlah siswa yang akan melakukan
praktikum. Meja dan kursi diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu aktifitas kerja dan
monitoring guru.

Gudang bahan kimia digunakan untuk menyimpan bahan-bahan kimia atau reagen untuk
praktikum maupun penelitian dan analis sampel. Perlu ventilasi udara yang baik.

Gudang alat untuk penyimpanan alat-alat laboratorium. Apabila peralatan tidak dapat
disimpan di almari alat dan peka terhadap perubahan cuaca, maka sebaiknya ruangan dipasang AC.

Luas lantai laboratorium yang berfungsi untuk penunjang pengajaran (praktikum)
diperlukan 3,5 – 4 m2 untuk setiap siswa. Sebagai contoh untuk kapasistas siswa 50 orang
memerlukan luas 200 m2. Luas yang memadai akan memberikan kenyamanan siswa bekerja
dalam praktikum dan guru akan mudah mengawasi dan membimbing praktikum.

Ruang laboratorium yang juga difungsikan untuk penelitian memerlukan luas yang lebih
lebar. Hal ini disebabkan banyaknya peralatan yang digunakan untuk penelitian.



Untuk itu dalam mendesain ruang laboratorium yang perlu diperhatikan adalah:

1. Lebar meja laboratorium untuk tujuan pengajaran cukup 1 m dan untuk tujuan penelitian 1,5 m;
2. Diantara meja laboratorium yang satu dengan yang lainnya diberi antara minimu 1,5 m untuk

memudahkan gerak siswa atau peneliti;
3. Tinggi plafon (langit-langit) minimum 3,5 m dari lantai;
4. Ventilasi ruang laboratorium harus cukup, jika perlu dipasang exhaust fan atau AC (air

conditioner).

3.2. Meja Laboratorium

Meja laboratorium dapat dikategorikan menjadi: 1) meja yang permanen atau tetap (fixed
benches), dan 2) meja yang dapat dipindahkan (mobile benches).

Keuntungan pada meja tetap adalah sarana seperti air, listrik dan gas dapat terpasang pada
meja. Sebaliknya untuk meja berpindah sulit untuk dipasang sarana air. Listrik maupun gas. Akan tetapi
meja berpindah dapat memudahkan pengelola laboratorium untuk memindah-mindahkan meja sesuai
keperluannya, seperti untuk lebih komunikatifnya guru dengan siswa, untuk guru demontrasi percobaan
agar dapat terlihat oleh seluruh siswa, dll.

Tinggi meja laboratorium harus disesuaikan dengan tujuannya. Untuk melakukan percobaan
dimana posisi siswa lebih banyak duduk, maka tinggi meja cukup 75 cm dan untuk percobaan yang
banyak dilakukan dengan berdiri, maka tingginya 90 cm. Untuk lebih menjamin keselamatan kerja pada
laboratorium dengan banyak berhubungan dengan zat kimia lebih disarankan untuk posisi berdiri. Hal
ini untuk memudahkan lari jika terjadi sesuatu dengan percobaannya.

Pada umumnya meja laboratorium sekolah maupun perguruan tinggi adalah meja permanen
karena memudahkan pemasangan sarana air, listrik dan gas. Meja umumnya terbuat dari kayu, dimana
dibawahnya dibuat almari-almari untuk menyimpan alat atau bahan tidak berbahaya ataupun untuk
menyimpan tas siswa. Selain itu juga ada meja beton dengan permukaan keramik yang menempel di
dinding ruangan dan dilengkapi dengan bak cuci (washtafel).

Ukuran meja dengan panjang dan lebar bervariasi, umumnya untuk empat orang dengan
ukuran 1,5 m x 1,5 m atau 1,5 m x 3,0 m untuk meja yang dapat dipindahkan.

3.3. Sarana Air, Gas, dan Listrik Laboratorium

Ruang kerja laboratorium harus didukung dengan sarana laboratorium yang memadai.
Sarana yang dimaksud adalah aliran listrik, tersedianya air yang mengalir secara kontinu, dan
pengatur suhu ruangan/AC.

Peralatan laboratorium memelukan daya listrik yang  besar, karena masing-masing alat tidak
sama, misal alat destilasi air perlu 6.000-9.000 watt, pemanas listrik perlu 1.000-2.000 watt, dll. Selain
itu listri diperlukan untuk penerangan ruangan dan penggerak AC.



Air diperlukan tidak hanya untuk keperluan aktifitas praktikum dan penelitian, tetapi juga
diperlukan untuk pencucian alat pasca kegiatan. Keperluan air sangat besar untuk laboratorium analisis,
misal untuk analisis nitrogen dengan cara destilasi Kjeldahl diperlukan air mengalir sebanyak 15 liter
per sampel. Untuk membuat air destilata sebanyak 100 liter diperlukan tambahan air mengalir sekitar
200 liter.



3.4. Perlatan Laboratorium

Peralatan laboratorium dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:
1. Peralatan consumable

Yaitu peralatan laboratorium yang digunakan sekali pakai rusak atau dibuang atau dapat juga
sekali pakai pecah atau mudah pecah. Yang termasuk peralatan ini adalah alat gelas, pipa gelas,
pipa karet, kertas saring, kertas kromatografi, dll.

2. Peralatan non-consumable
Yaitu peralatan laboratorium yang dapat digunakan terus menerus dan bukan sekali
pakai. Yang termasuk peralatan ini adalah pembakar gas, pompa vakum, mikroskop,
peralatan elektronik, dll. Sebaiknya mikroskop dan peralatan elektronik disimpan
terpisah.

3.5. Furniture

Furniture diperlukan di laboratorium untuk menunjang kegiatan administrasi dan
percobaan/penelitian. Yang termasuk furniture adalah meja kerja dengan kursinya, meja
sidang, meja komputer, kruk atau kursi laboratorium, pemadam api (fire extinguisher), selimut
pemadam api, jam dinding, rak buku, rak bahan kimia, rak peralatan dan almari

Selain perangkat di atas suatu laboratorium juga perlu dilengkapi dengan papan tulis atau
white board, bila memungkinkan juga disediakan OHP (overhead projector), slide projektor, dan LCD.

3.6. Ruangan Khusus Lemari Asam

Pada laboratorium kimia atau analisis kimia diperlukan lemari asam (lemari asap  = fume hood).

Lemari asam  juga harus dilengkapi dengan sarana listrik, air dan gas. Selain itu perlu
dilengkapi pula dengan lampu penerang, kipas penyedot (exhaust fan) dan air untuk pemadam api
(shower). Lemari asam dipakai bila mereaksikan suatu zat, mencampur zat berbahaya, atau melakukan
percobaan yang menghasilkan gas berbahaya artinya gas yang dihasilkan atau direaksikan dapat
merangsang atau mengganggu pernapasan. Oleh karena itu kipas penyedot harus dalam keadaan
terpasang (kipas penyedot dijalankan bila lemari asam sedang dipakai).

Kegiatan yang umum dilakukan di lemari asam adalah:

1. Penghilangan uap beracun sewaktu melakukan percobaan.
2. Melakukan reaksi yang berbahaya atau yang mudah terbakar.
3. Penyimpanan racun yang mudah menguap atau merusak
4. Penyimpanan bahan yang mudah terbakar.
5. Penggunaan untuk melakukan percobaan (dalam hal ini tidak boleh disatukan dengan

penyimpanan).





BAB IV
PERALATAN LABORATORIUM

Laboratorium yang disediakan di sekolah ada yang sudah menggunakan peralatan
modern yang serba otomatis dan ada juga menggunakan perlatan dengan prosedur manual. Hal
ini perlu pertimbangan terhadap ketersediaan alat dan sumber dana untuk membiayai dan
pemeliharaannya.

Perlatan dasar yang dibutuhkan untuk laboratorium biologi antara lain: 1) mikroskop siswa,
2) gelas preparat dan cover gelasnya, 3) preparat awetan (mikroskopis dan makroskopis), 4) alat peraga
tubuh lengkap dan organ-organya, 5) alat-alat gelas (seperti erlenmeyer, backer, cawan, gelas piala,
gelas ukur, dll.), 6) kaca pembesar, dan 7) buku identifikasi dan klasifikasi.

Sedangkan peralatan dasar yang dibutuhkan untuk laboratorium kimia yang melayani
preparasi sampel meliputi: 1) rak pengering, 2) oven pengering, 3) penghalus sampel, 4) kompresor, 5)
kipas penghembus, 6) saringan, dan 7) rak penyimpan sampel.

4.1. Peralatan Yang Umum Dimiliki Sekolah

1. Mikroskop

Mikroskop dapat dikelompokkan menjadi 2 berdasar jumlah lensa okulernya, yaitu: 1)
mikroskop mono-okuler (mikroskop dengan satu lensa okuler), dan 2) mikroskop bi-okuler
(mikroskop dengan dua lensa okuler). Selain itu dikenal adanya mikroskop elektron.

Gambar: Mikroskop Biokuler

2. Neraca Analitik



Neraca analitik diperlukan untuk penimbangan bahan ataupun sampel yang teliti.
Ketelitian neraca analitik bermacam-macam, ada yang ketelitian sampai 0,1 mg ataupun sampai
0,0001 mg.

Selain itu juga diperlukan neraca kasar dengan kapasitas sampai 300 g dengan ketelitian
sampai 0,01 g. Juga neraca dengan kapasitas 2 kg dengan ketelitian sampai 0,1g.

Apabila hanya mampu membeli satu neraca, maka dipilih neraca analitik digital dengan
ketelitian sampai 0,0001 g atau 0,1 mg agar dapat menimbang bahan kimia dengan tepat guna
pembuatan larutan standar.

Gambar: Neraca Lengan

3. pH Meter

pH meter digunakan untuk mengukur pH atau derajat keasaman larutan. Saat ini
dengan pH meter dapat pula digunakan untuk reaksi oksidasi reduksi, sehingga dapat
mengukur potensial dari larutan.

Adakalanya alat pengukur pH yang dimiliki berupa kertas pH universal dan kertas lakmus
asam basa.

4. Alat dari gelas

Alat-alat laboratorium dari gelas yang umum dimiliki oleh laboratorium sekolah
adalah: erlenmeyer, backer gelas, gelas piala, cawan petri, gelas ukur (semuanya dalam berbagai
ukuran), gelas pengaduk, lampu spirtus, dll.



Gambar: Erlenmeyer                                      Gambar: Gelas Becker

Gambar: Gelas Ukur Gambar: Tabung Reaksi



4.2. Perlatan Modern

Peralatan modern pada laboratorium biologi antara lain mikroskop elektron,
penganalisis DNA.

Sedangkan pada laboratorium kimia antara lain: spektrofotometer UV-VIS, Spektrometer
absorpsi atom (AAS), Kromatografi gas (GC), Kromatografi Cairan Kinerja Tinggi (PHLC).

4.3. Pengadaan Peralatan

Pengadaan peralatan laboratorium dapat dilakukan oleh direktur atau kepala sekolah
melalui:

1. Pembelian (langsung maupun tender);
2. Bantuan pemerintah;
3. Bantuan dari dalam atau luar negeri (pinjaman lunak/soft loan atau hibah/grant).

Gambar: Berbagai Macam Alat Laboratorium



BAB V
BAHAN-BAHAN LABORATORIUM

Bahan-bahan yang sering digunakan pada laboratorium IPA di sekolah dapat dikelompokkan
menjadi:

1. Specimen;
2. Hewan percobaan;
3. Model;
4. Bahan Kimia;
5. Reagen dan Cat.

5.1. Specimen

Specimen merupakan hewan, tumbuhan dan mikrorganisme yang digunakan sebagai contoh
dalam laboratorium.

1. Specimen hewan

Untuk hewan laboratorium atau hewan percobaan dibicarakan pada subbab tersendiri dibawah.

Gambar: Specimen Nyamuk Diptera Culicidae



Gambar: Specimen Katak serasah (Leptobrachium hasseltii)

Gambar: Preparat Ulat Bulu

Gambar: Specimen Cacing Trichuria



Gambar: Preparat Awetan Erytrosit

Gambar: Berbagai Preparat Awetan Jaringan

2. Specimen tumbuhan

Untuk tumbuhan yang digunakan untuk keperluan laboratorium perlu ditanam di lahan/kebun
laboratorium maupun rumah kaca.

Gambar: Specimen daun



Gambar: Specimen Bunga

3. Mikroorganisme

Yang termasuk mikroorganisme adalah bakteri, jamur, alga, protozoa dan virus (walau kadang
virus dianggap bukan bagian dari mikroorganisme).Mikroorganisme untuk memeliharanya diperlukan
media yang harus mengandung semua zat yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Zat-zat itu antara
lain senyawa organik (protein, karbohidrat, lemak), mineral, vitamin, dll.

Gambar: Jamur Aspergillus sp.

Gambar: Cyanophyta Nostoc commune

Media untuk pertumbuhan mikroorganisme macamnya banyak sekali. Untuk memudahkan
dalam pemakaian, dsb, maka media dikelompokkan menjadi beberapa.



A. Berdasar bahan yang digunakan, media dikelompokkan :

1) Media alamiah atau substrat

Media ini terdiri dari bahan-bahan alami, seperti sari buah, wortel, nasi,     jagung dan bahan
alamiah lainnya.

2) Media semi alamiah

Media ini terdiri dari bahan alamiah ditambah dengan senyawa kimia, misalnya: Potato
Dextrose Agar (PDA), Tauge Extrac Agar (TEA), dsb.

3) Media buatan atau sintetis

Media ini terdiri dari senyawa-senyawa kimia yang komposisi dan jumlahnya sudah
ditentukan, misalnya : Sabouroud Dextrose Agar (SDA), Czapek’s Dox Agar (CDA).

B. Berdasar kegunaannya, media dikelompokkan menjadi :

1) Media umum

Media ini dapat ditumbuhi oleh mikroorganisme yang dapat tumbuh pada media ini.
Misalnya : Nutrient Agar (NA), Potatgo Dextrose Agar (PDA), dsb.

2) Media selektif

Media ini dengan komposisi sedemikian rupa sehingga dapat jenis–jenis
mikroorganisme tertentu saja yang dapat hidup. Misalnya : Salmonella Shigella Agar (SSA),
Brilliant Green Lactose Broth (BGLB).

3) Media deferensial

Media ini dapat digunakan untuk membedakan jenis mikroorganisme satu dengan yang
lainnya, dengan adanya suatu reaksi atau cirri yang khas. Reaksi itu terjadi karena
mikroorganisme mampu mengurai salah satu bahan dalam media. Misalnya : Eoisin Methylen
Blue Agar (EMBA), Blood Agar (BA), dsb.

4) Media perkayaan (Enrichment media)

Media yang dipakai untuk menumbuuuhkan mikro-organisme tertentu, sebelum dipakai
dalam suatu proses fermentasi. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan mikro-organisme
tersebut. Misalnya : Lactose Broth (LB), dsb.

C. Berdasar bentuknya, media dikelompokkan menjadi :

1) Media padat atau Agar



Media ini berbentuk padat karena mengandung agar.

2) Media semi padat

Media ini sengah padat, yang biasanya untuk menciptakan sengah padat dengan      gelatin.

3) Media cair atau broth

Media ini merupakan media berbentuk cair.



Media biakan digunakan untuk menumbuhkan kuman (Bakteri dan Jamur) di laboratorium
antara lain:

1. Endo Agar (EA)
Bahan :  Pepton 10    g

Laktosa 10    g

K2HPO4 3,5 g

Basic fuchsin 0,5 g

Na2SO3 0,5 g

Agar 15    g

Aquadest 1.000 ml

Cara membuat : Larutkan semua bahan dalam aquadest, panaskan sampai semua bahan larut.
Sterilisasi pada suhu 121oC selama 15 menit.

2. Nutrient Agar (NA)
Bahan : Beef extract 3 g

Pepton 5 g

Agar 15 g

Aquadest 1.000 ml

Cara membuat : Larutkan semua bahan dalam aquadest, panaskan samapai semua bahan larut.
Sterilisasi pada suhu 121oC selama 15 menit.

3. Nutrient Broth (NB)
Bahan : sama dengan Nutrient Agar, tetapi tanpa agar

Cara membuat : sama dengan Nutrient agar.

4. Potato Dextrose Agar (PDA)
Bahan : Kentang 200 g

Dektrosa 10 g

Agar 15 g

Aquadest 1.000 ml



Cara membuat : Kupas kentang, potong tipis-tipis rebus dalam 1.000 ml aquadest sampai
mendidih selama        1 jam. Saring dan volume kembalikan sampai 1.000 ml
kembali dan masukkan dektrosa dan agar, panaskan sampai semua bahan
larut. Sterilisasi pada suhu 121oC selama 15 menit.

5. Brilliant Green Lactose Bile Broth (BGLB)
Bahan : Bacto oxgall 20 g

Pepton 10 g

Laktosa 10 g

Brilliant Green 0,00133 g

Aquadest 1.000 ml

Cara membuat : Larutkan semua bahan dalam aquadest, panaskan sampai semua bahan larut.
Sterilisasi pada suhu 121oC selama 15 menit.



6. Czapek Dox Agar (CDA)
Bahan : NaNO3 2      g

KH2PO4 1      g

MgSO4.7H2O 0,5   g

FeSO4.7H2O 0,01 g

Sukrosa 30 g

Agar 15      g

Aquadest 1.000 ml

Cara membuat : Larutkan semua bahan dalam aquadest, panaskan sampai semua bahan larut.
Sterilisasi pada suhu 100oC selama 20 menit, 3 kali berturut-turut dengan
interval waktu 24 jam.

7. Malt Extract Agar (MEA)
Bahan : Malt extract 30 g

Pepton 5 g

Agar 15 g

Aquadest 1.000 ml

Cara membuat : Larutkan semua bahan dalam aquadest, panaskan sampai semua bahan larut.
Sterilisasi pada suhu 121oC selama 15 menit.

8. Malt Extract Broth (MEB)
Bahan : sama dengan Malt Extract Agar (MEA), tetapi tanpa agar.

Cara membuat : sama dengan Malt Extract Agar (MEA).

9. Milk Agar (Skim Milk Agar)
Bahan : Yeast extract 3 g

Pepton 5 g

Skim milk 1 g

Agar 15 g

Aquadest 1.000 ml



Cara membuat : Larutkan semua bahan dalam aquadest, panaskan samapi semua bahan larut.
Sterilisasi pada suhu 121oC selama 15 menit.

10. Sabouraud Dextrose Agar (SDA)
Bahan : Pepton 10 g

Dektrosa (glukosa) 40 g

Agar 15 g

Aquadest 1.000 ml

Cara membuat : Larutkan semua bahan dalam aquadest, panaskan sampai semua bahan larut.
Sterilisasi pada suhu 121oC selama 15 menit.



11. Tauge Extract Agar (TEA)
Bahan : Tauge (kecambah) 100 g

Sukrosa 60 g

Agar 15 g

Aquadest 1.000 ml

Cara membuat : Rebus tauge dalam 1.000 ml aquadest sampai mendidih selama 2-3 jam.
Saring dan volume kembalikan sampai 1.000 ml kembali dan masukkan
sukrosa dan agar, panaskan sampai semua bahan larut. Sterilisasi pada suhu
121oC selama 15 menit.

5.2. Hewan Percobaan

Praktikum (percobaan dan penelitian) biologis sangat memerlukan hewan percobaan yang
baik dan sehat. Untuk itu laboratorium memerlukan pemeliharaan hewan percobaan yang bertubuh
kecil, seperti: mencit/tikus putih (Mus musculus), tikus (Rattus norvegicus), marmot (Cavia porcellus),
kelinci (Oryctolagus cuniculus), hamster (Mesocricetus auratus), dan kadang-kadang ayam (Gallus
domesticus), itik (Anas platyrhynchos domesticus). Selain itu juga diperihara amfibi (kodok dan katak), ikan,
dan serangga.

Gambar: Hamster (Mesocricetus auratus)

Gambar: Kelinci (Oryctolagus cuniculus)



Gambar: Katak

Pada laboratorium di perguruan tinggi untuk kedokteran, kedokteran hewan, peternakan, dll.
juga akan memelihara hewan percobaan bertubuh besar, seperti: kucing (Felis catus), anjing (Canis
familiaris), dan hewan memamahbiak, seperti kambing (Capra hircus), domba (Ovis aries), sapi (Bos taurus,
atau Bos indicus), babi (Sus scrofus), dan bahkan primate (Macaca spp.).

Dalam pemeliharaan hewan percobaan di laboratorium harus dipahami 6 prinsip pengawasan
pada pemeliharaan dan pembiakan, yaitu:

1. Pengawasan lingkungan
2. Pengawasan status kesehatan
3. Pengawasan pegawai
4. Pengawasan makanan dan minuman
5. Pengawasan system pengelolaan dan pembiakan
6. Pengawasan kualitas hewan

5.3. Model

Model merupakan tiruan dari hewan atau manusia atau bagian-bagiannya. Model yang bayak
terdapat di laboratorium sekolah antara lain model manusia, tengkorak, kulit, mata, dll.

5.4. Bahan Kimia

Kebanyakan bahan kimia yang dipakai di laboratorium adalah berbahaya. Oleh karena
itu untuk kesehatan dan keselamatan kerja, maka anggap semua bahan kimia berbahaya, kecuali
benar-benar yakin bahwa bahan tersebut tidak berbahaya dan bekerjalah dengan jumlah
sesedikit mungkin.

Bahan kimia yang tidak berbahaya antara lain: i) gula (glukosa, fruktosa, sukrosa, dll.),
ii) aquadest, iii) agar, iv) dll..

Bahan kimia berbahaya dikelompokkan menjadi:

a) bahan kimia korosif (corrosive)



contohnya: amonium hidroksida, asam asetat, hidrogen iodida, metil alkohol.

b) bahan kimia racun (toxic)
contohnya: anilin, asam format, asam nitrat, hidrogen klorida, hidrogen peroksida.

c) bahan kimia yang menyebabkan iritasi (irritant)
contohnya: asam kuat, basa kuat, benzena, formaldehide, senyawa nitro.

d) bahan kimia mudah terbakar (flammable)
contohnya: dengan titik nyala 22 oC - 66 oC (bensin, minyak tanah), dengan titik nyala di bawah 22
oC (aseton, eter).

e) bahan kimia yang dapat meledak (explosive)
contohnya: karbon disulfida, asam kromat.



5.5. Reagen dan Cat

Reagen dan Larutan Cat diguakan untuk melihat sel atau koloni mikroorgaisme di laboratorium.
Reagen dan cat itu antara lain:

1.  Hucker’s Crystal Violet (Larutan Gram A)

Bahan : Crystal violet 3    g

Alkohol 95% 20    ml

Amonium oksalat 0,8 g

Aquadest 80    ml

Cara membuat : Larutkan crystal violet dalam alkohol 95%. Larutkan amonium oksalat dalam
aquadest. Campurkan kedua larutan tersebut sampai homogen.

2.   Lugol’s Iodine (Larutan Gram B)

Bahan : Kristal I2 5 g

Kristal KI 10 g

Aquadest 100 ml

Cara membuat : Campur I2 dan KI dalam mortar dan haluskan, tambahkan aquadest sedikit
demi sedikit sampai volume menjadi 100 ml.

3.  Alkohol-aceton (Larutan Gram C)

Bahan : Alkohol 95% 70 ml

Aceton 30 ml

Cara membuat : Campur kedua larutan sampai homogen.

4. Safranin 0,5% (Larutan Gram D)
Bahan : Safranin 0,5 g

Alkohol 95% 100    ml

Cara membuat : Larutkan safranin dalam alkohol 95%.

5.  Carbol Fuchsin (Ziehl’s Neelsen A)



Bahan : Basic fuchsin 0,3 g

Alkohol 95% 10    ml

Crystal phenol 5    g

Aquadest 95    ml

Cara membuat : Larutkan basic fuchsin dalam alkohol, larutkan crystal phenol dalam aquadest.
Campurkan kedua larutan sampai homogen.

6.  Asam alkohol 3% (Ziehl’s Neelsen B)

Bahan : HCl 37 % cp. 3 ml

Alkohol 95% 1.000 ml

Cara membuat : Campurkan HCl secara perlahan-lahan kedalam alkohol.



7.  Methylen Blue 0,3% (Ziehl’s Neelsen C)

Bahan : Methylen blue 0,3 g

Aquadest 100 ml

Cara membuat : Larutkan methylen blue dalam aquadest sampai homogen.

8.   Methylen Blue 0,01%

Bahan : Methylen blue 0,01 g

Aquadest 100 ml

Cara membuat : Larutkan methylen blue dalam aquadest sampai homogen.

9.  Malachit Green 5%

Bahan : Malachit green 5 g

Aquadest 100 ml

Cara membuat : Larutkan malachit green dalam aquadest semapai homogen.

10. Lactophenol

Bahan : Crystal phenol 20 g

Asam laktat 20 ml

Gliserin 40 ml

Aquadest 40 ml

Cara membuat : Campurkan semua bahan menjadi satu, aduk sampai homogen dan simpan
dalam botol berwarna.

11. Nigrosin
Bahan : Nigrosin 10    g

Formalin 0,5 ml

Aquadest 100  ml



Cara membuat : Larutkan nigrosin dalam aquadest, panaskan sampai mendidih, tambahkan
formalin dan saring dengan kertas saring.

12. Gray’s Flagella Mordant
Bahan : Larutan A:

Larutan potasium aluminium jenuh 5 ml

Asam tanah 20% 2 ml

Larutan HgCl jenuh 2 ml

Larutan B:

Larutan jenuh bacis fuchsin dalam alkohol  0,4 ml

Cara membuat : Buat larutan A dan B secara terpisah. Campurkan kedua larutan jika akan
digunakan. Saring dahulu sebelum dipakai.



BAB VI
PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN LABORATORIUM

6.1. Penangan dan Pemeliharaan Mikroskop

Secara garis besar mikroskop dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu bagian mekanik
dan bagian optik:

a. Bagian mekanik terdiri atas: statif, tubus, revolver, meja preparat, sekrup pengatur kubus yang
meliputi sekrup kasar dan sekrup halus, sekrup pengatur kondensor dan sekrup penggerak meja
preparat.

b. Bagian optik yang meliputi: lensa objektif, lensa okuler, kondensor dan cermin pengatur
cahaya.





Struktur Mikroskop beserta Komponen-komponennya, terdiri dari:

1. Lensa okuler.

Merupakan bagian yang dekat dengan mata pengamat saat mengamati objek. Lensa okuler
terpasang pada tabung atas mikroskop. Perbesaran pada lensa okuler ada tiga macam, yaitu 5x, 10x, dan
12,5x.

2. Tabung mikroskop.

Merupakan penghubung lensa okuler dan lensa objektif. Tabung terpasang pada bagian bergerigi
yang melekat pada pegangan mikroskop sebelah atas. Melalui bagian yang bergerigi, tabung dapat
digerakkan ke atas dan ke bawah.

3. Makrometer (sekrup pengarah kasar).

Merupakan komponen untuk menggerakkan tabung mikroskop ke atas dan ke bawah dengan
pergeseran besar.

4. Mikrometer (sekrup pengarah halus).

Merupakan komponen untuk menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah dengan pergeseran
halus.

5. Revolver.

Merupakan pemutar lensa untuk menempatkan lensa objektif yang dikehendaki.

6. Lensa objektif.

Merupakan komponen yang langsung berhubungan dengan objek atau specimen. Lensa objektif
terpasang pada bagian bawah revolver. Perbesaran pada lensa objektif bervariasi, bergantung pada
banyaknya lensa objektif pada mikroskop. Misalnya, ada perbesaran lensa objektif 10x dan 40x
(mikroskop dengan dua lensa objektif); 4x, 10x, dan 40x (mikroskop dengan tiga lensa objektif); dan 4x,
10x, 45x, dan 400x (mikroskop dengan empat lensa objektif).

7. Panggung mikroskop.

Merupakan meja preparat atau tempat sediaan obek/specimen. Pada bagian tengah panggung
mikroskop terdapat lubang untuk jalan masuk cahaya ke mata pengamat. Panggung digunakan untuk



meletakkan sediaan objek atau specimen. Pada panggung terdapat dua penjepit untuk menjepit object
glass. Pada beberapa mikroskop lain, panggung dapat digerakkan ke atas dan ke bawah.

8. Diafragma.

Merupakan komponen untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk melalui lubang
pada panggung mikroskop. Diafragma ini terpasang pada bagian bawah panggung mikroskop.

9. Kondensor.

Merupakan alat untuk memfokuskan cahaya pada objek atau specimen. Alat ini terdapat di bawah
panggung.

10. Lengan mikroskop.

Merupakan bagian yang dapat dipegang waktu mengangkat atau menggeser mikroskop.

11. Cermin reflektor.

Digunakan untuk menangkap cahaya yang masuk melalui lubang pada panggung mikroskop,
yakni dengan cara mengubah-ubah letaknya. Cermin ini memiliki permukaan datar dan permukaan
cekung. Permukaan datar digunakan jika sumber cahaya cukup terang dan permukaan cekung
digunakan jika cahaya kurang terang.
Pada Mikroskop yang lebih canggih, cermin reflektor digantikan oleh sinar lampu listrik (light
illuminator).

12. Kaki mikroskop.

Merupakan tempat mikroskop bertumpu. Kebanyakan kaki mikroskop berbentuk seperti tapal
kuda.

Mempersiapkan Mikroskop

1. Mikroskop diambil dari tempat penyimpanan mikroskop dengan menggunakan kedua tangan saat
mengambil dan membawa mikroskop ke meja. Satu tangan memegang lengan mikroskop dan tangan
lain memegang kaki mikroskop.

2. Mikroskop ditempatkan di meja dengan kedudukan datar dan dihadapkan kearah cahaya.

3. Sekrup pemutar besar diputar hingga tabung mikroskop turun sampai ke batas bawah.



4. Revolver diputar sehingga lensa objektif dengan pembesaran lemah (missal 10x) tepat pada posisinya
atau tepat berada di atas lubang panggung.

5. Diafragma dibuka secara penuh. Kedudukan cermin diatur agar cahaya yang masuk terpantul melalui
lubang pada panggung sehingga melalui lensa okuler akan tampak lingkaran cahaya yang terangnya
merata. Lingkaran cahaya tersebut dikenal sebagai bidang pandang.

CARA MENGGUNAKAN MIKROSKOP

Dalam cara pemakaian mikroskop biasa, yang perlu di perhatiakan adalah cara mendapatkan
perbesaran-perbesaran lemah, sedang dan kuat.

1. Perbesaran lemah
a. Tariklah tubus okuler ke atas.
b. Putarlah lensa objektif (10:1) pada kedudukan seporos dengan lensa okuler.
c. Turunkan tubus dengan sekrup kasar sampai berhenti pada jarak tertentu.
d. Masukkan cahaya ke dalam mikroskop dengan cara mengatur kedudukan cermin dan diafragma

serta amati melalui okuler sampai diperoleh lapang pandang yang terang merata.
e. Letakkan preparat yang sudah disiapkan pada meja preparat.
f. Naikkan tubus perlahan-lahan ke atas dengan sekrup kasar sampai diperoleh bayangan benda.

Kemudian pakailah sekrup halus untuk menaikkan dan menurunkan tubus secara hati-hati
sampai diperoleh bayangan benda yang paling jelas.

g. Aturlah meja preparat dengan sekrup yang ada untuk melihat bagian tertentu dari benda.

2.  Perbesaran sedang

a. Lakuakan kerja seperti untuk mendapatkan perbesaran lemah (a-g).
b. Gantilah lensa objektif  (10:1) dengan lensa objektif (45:1).
c. Naik-turunkan kondensor dan aturlah diafragma. Untuk mendapatkan cahaya yang kuat.
d. Turunkan tubus secara hati-hati dengan menggunakan sekrup halus untuk mendapatkan

bayangan yang paling jelas.

3.  Perbesaran kuat

a. Ulangilah kerja seperti untuk mendapatkan perbesaran sedang.
b. Gantilah lensa objektif (45:1) dengan lensa objektif (100:1).
c. Teteskan minyak imersi pada gelas benda dari bagian yang akan diamati (lebih baik gelas benda

digeser dahulu ke samping).
d. Naik-turunkan tubus dengan sekrup halus (lensa objektif tetap menyentuh minyak imersi)

sampai kelihatan bayangan yang paling jelas.

Cara menggunakan mikroskop dengan lapang pandang gelap (dark-field microscope)



Mikroskop ini dapat dipakai untuk mengamati preparat yang tidak diwarnai antara lain untuk
melihat flagella, gerakan mikroba hidup seperti Spirochaeta. Mikroskop ini dilengkapi dengan
kondensor khusus disebut paraboloid atau kardioid. Lensa objektifnya dilengkapi dengan diafragma iris
pada bagian dalamnya atau objektif imersi yang dilengkapi corong penutup yang berfungsi untuk
mengurangi apertur numerik (lebih kecil dari 1,0). Corong (logam atau ebonit) itu dimasukkan ke dalam
objektif. Apabila kondensor yang dipakai mempunyai apertur numerik lebih dari 1,0, preparat yang akan
diamati ditaruh di dalam cairan yang mempunyai indek bias lebih besar dari batas apertur numerik
minimal dari kondensornya.

1. Perbesaran lemah dan sedang
a. Ambillah lensa ukuran dan amatilah lensa objektif sampai menghasilkan pandangan yang sangat

terang.
b. Gantilah kondensor dengan kondensor parabolaid.
c. Berikan minyak imersi di antara kondensor dan bagian bawah gelas benda (setelah dipasang ).
d. Preparat diletakkan pada meja mikroskop dan diamati perbesaran lemah. Aturlah kondensor

(dinaikkan) untuk mendapatkan gambar yang jelas.
e. Gantilah lensa objektif dengan perbesaran sedang (putarlah revolver).

2. Perbesaran kuat
a. Lakukan kerja (1-a) seperti untuk perbesaran lemah.
b. Berikan setengah minyak imersi pada kondensor (bagian yang cekung).
c. Letakkan preparat pada meja mikroskop dan amatilah sampai mendapatkan perbesaran lemah

yang tajam dengan menurunkan kondensor.
d. Naikkan kondensor sampai minyak imersi menyentuh bagian bawah gelas benda.
e. Gerakkan kondensor terus ke atas sampai mendapatkan titik sinar.
f. Teteskan minyak imersi pada permukaan gelas penutup (cover glass).
g. Putarlah revolver sampai lensa objektif dengan corong penutup menyentuh minyak imersi. Dan

amatilah preparatnya.

Perawatan Mikroskop

Untuk menjaga agar mikroskop termasuk lensanya tetap bersih, perlu diperhatikan hal-hal
sebagai berikut :

1. Janganlah pegang lensa mikroskop.
2. Jangan biarkan gelas benda (berisi preparat) tertinggal pada meja preparat, apabila tidak digunakan.
3. Selalu membersihkan minyak imersi dengan kertas lensa dan mengusapnya dengan kertas lensa

yang di basahi dengan xylol. Jangan terlalu banyak xylol digunakan (akan melarutkan perekat
lensa).

4. Jagalah agar meja preparat tetap kering dan apabila ada bercak minyak atau lemak bersihkan
dengan kain planel dan xylol.



Setiap penggunaan mikroskop medan terang, pahami tata cara penggunaannya, sehingga alat
tetap awet.

a. Bawalah mikroskop dengan posisi tegak dan disangga dasar mikroskop dengan tangan satunya.
b. Bila tidak digunakan mikroskop harus selalu ditutup, sehingga tidak terkena debu.
c. Bersihkan lensa objektif dengan kertas halus (kertas lensa) dari sisa berminyak celup (oil

emercy), dan oleh teknisi akan dibersihkan dengan xylol setelah kegiatan selesai dan jangan
sekali-kali diusap dengan tangan ataupun kertas kasar.

d. Lensa okuler cukup dibersihkan dengan kertas lensa yang telah dibasahi air suling (aquadest
steril) dan dikeringkan dengan kertas lensa kering.

e. Setelah selesai menggunakan mikroskop simpan di almari yang diberi lampu agar supaya
keadaan tetap kering tidak lembab.

6.2. Penangan dan Pemeliharaan Alat Sterilisasi

Alat sterilisasi merupakan alat yang sangat pentik untuk laboratorium yang berhubungan
dengan mikroorganisme. Strerilisasi adalah usaha untuk membebaskan semua bentuk kehidupan
khususnya mikroba. Pemakaian alat sterilisasi adalah tergantung dari alat atau bahan yang harus
disteril. Dalam praktek sterilisasi alat-alat atau medium dapat dilakukan secara mekanik seperti
penyaringan, secara kimiawi seperti pemakaian desifektan dan secara fisik misalnya pemanasan,
pemakaian sinar ultra ungu, sinar gama dan laian-lain.

Pemakaian panas untuk sterilisasi paling banyak dipakai. Adapun sterilisasi dengan
pemanasan pada pokoknya dilakukan dengan empat cara yaitu :

1. Pemijaran
2. Udara panas atau kering
3. Uap air panas
4. Uap air panas bertekanan

Sterilisasi dengan pijar (flame)

Jarum inokulasi, jarum ose dan lain-lain alat dari platina atau nikrom disterilisasi dengan cara
ini. Alat-alat tersebut dibakar pada api Bunsen atau lampu spiritus sampai membara. Jangan sekali-sekali
menggunakan jarum-jarum tersebut selagi masih membara.
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Gambar: Sterilisasi dengan pijar

Sterilisasi dengan udara panas

Oven (hot air sterilizer) adalah alat yang digunakan untuk sterilisasi cara ini. Alat-alat gelas
seperti tabung reaksi, cawan Petri, botol dan pipet dapat disterilisasikan dengan alat ini. Disamping itu,
open juga dapat digunakan untuk sterilisasi kapas, kertas kain dengan mengamati thermometer sampai
suhu tertentu. Pada umunya, temperature yang digunakan pada sterilisasi secara kering adalah 160-180
ºC (320-356 ºF) selama dua jam paling sedikit.
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Gambar: Skema oven (hot air sterilizer)



Sterilisasi dengan uap air panas

Bahan-bahan yang mengandung air seperti medium, harus disterilisasi dengan uap air panas
karena tidak dapat digunakan udara kering, Medium kultur tidak tahan terhadap panas yang tinggi.
Alat yang digunakn dalam cara ini adalah Arnold steam sterilizer. Cara sterilisasi ini juga disebut
Tyndallisasi. Pada prinsipnya, sterilisasi ini dilakukan dengan alat seperti pada dengan temperatur 100
ºC selama 30 menit dilakukan tiga kali dengan interval waktu 24 jam.

Pertama bahan atau medium disterilkan pada temperatur 100ºC selam 30 menit dengan maksud
membunuh sel-sel vegetatif mikroba. Kemudian bahan itu diinkubasikan pada temperatur kamar selama
24 jam, dengan maksud agar spora yang tidak mati pada 100ºC tumbuh menjadi sel vegetatif. Kerja
seperti ini diulangi sampai tiga kali.

Sterilisasi dengan uap air panas bertekanan

Otoklaf adalah alat yang digunakan untuk sterilisasi dengan uap panas bertekanan. Alat ini
adalah sebuah bejana yang tahan akan tekanan tinggi, dilengkapi dengan thermometer, manometer dan
klep pengaman. Bentuk dari otoklaf dapat bermacam-macam, akan tetapi prinsip kerjanya adalah sama.

Cara menggunakan otoklaf (tipe 1)

Tempat air diisi air sampai kebawah dasar tempat meletakkan bahan-bahan yang akan disteril.
Letakkan semua bahan yang akan disteril. Bahan-bahan atau medium ditutup dengan kapas dan sebelum
dimasukkan ke otoklaf perlu dibungkus dengan kertas sampul. Kemudia kompor dinyalakan. Tutup
kemudian dipasang dan dieratkan dengan sekrup-sekrup. Untuk mendapatkan uap air murni dan
tekanan uap air murni, kran pengatur tempat keluar uap air dibiarkan tetap terbuka sampai uap air
banyak yang keluar dan udara terdorong keluar. Kemudian kran pengatur ditutup sampai tekanan uap di
dalam otoklaf mencapai 15 lb psi (2 atm), suhu naik 121.6 ºC selama 15-16 menit (tekanan dan suhu
dapat dilihat pada alat pengukur pada otoklaf ).

Apabila sterilisasi sudah selesai, matikan kompor. Otoklaf dibuka setelah tekanan menunjukkan
angka nol.

Keterangan gambar:

k = katup pengaman

o = kran untuk pengeluaran uap
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m = manometer dan thermometer

p = pemanas gas

Gambar: Otoklaf tipe 1



Cara menggunakan otoklaf (tipe 2)

Bahan-bahan yang akan disterilkan dimasukkan. Kran untuk mengeluarkan uap dibuka. Pintu
otoklaf ditutup dan kran memasukkan uap panas dibuka perlahan-lahan. Setelah uap air keluar dari kran
pengeluaran uap air dan embun air, kran tersebut ditutup. Biarkan temperatur dan tekanan naik samapai
mencapai 121.6 ºC dan 15 lb psi. apabila sterilisasi sudah selesai (15-30 menit), kran uap panas ditutu[p
dan otoklaf dibiarkan dingin sampai tekanan menunjukkan angka nol, baru otoklaf dibuka.

Gambar: Otoklaf tipe 2

Sterilisasi dengan penyaringan

Sterilisasi dengan cara penyaringan digunakan khusus untuk sterilisasi bahan-bahan cair yang
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porositas yang paling besar dan L13 paling kecil. Elemen penyaringan dengan porositas L3 adalah yang
paling cocok untuk penyaringan bakteri.

Seitz filter

Alat penyaringan ini terdiri dari logam tidak berkarat dan asbestos sebagai elemen penyaring.
Cairan yang disaring dituangkan ke dalam corong logam di mana ada asbestos yang terjepit dengan
sekrup di antara corong logam dan logam lainnya. Cairan kemudian diisap dengan pompa vakum.
Elemen filter menahan bakteri dan partikel lain. Asbestos dapat diambil dan diganti dengan yang baru
untuk pemakaian selanjutnya.

Alat-alat penyaring perlu disterilkan dahulu dengan autoklaf sebelum digunakan.
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BAB VII
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI LABORATORIUM

Bekerja di laboratorium dapat juga mengundang kemungkinan terjadinya kecelakaan saat
bekerja. Oleh karena itu kesehatan (hygiene) dan keselamatan kerja di laboratorium perlu diperhatikan.

7.1. Pengertian dan Tujuan

Hygiene/kesehatan dan keselamatan kerja merupakan usaha kesehatan yang ditujukan
kepada masyarakat pekerja, masyarakat sekitar laboratorium dan masyarakat umum yang
menjadi konsumen dari hasil-hasil produksi laboratorium.

Tujuan dari Hyperkes adalah:

1. Agar masyarakat pekerja (pimpinan, pekerja, pratikan,dll.) dapat mencapai derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya, baik fisik, mental dan sosialnya.

2. Agar masyarakat sekitar laboratorium terlindung dari bahaya dan pencemaran oleh bahan dan sisa
dari kegiatan laboratorium.

3. Agar hasil produksi atau kegiatan laboratroium tidak membahayakan keselamatan masyarakat
konsumen/pengguna.

4. Agar efisiensi kerja dan produktifitas pekerja meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan
produksi /kualitaskegiatan laboratorium.

7.2. Bahan dan Alat Penyebab Kecelakaan Kerja di Laboratorium

Bahan dan alat-alat laboratorium yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dapat
dikelompokkan menjadi:
1. Bahan kimia

Kebanyakan bahan kimia yang dipakai di laboratorium adalah berbahaya. Oleh karena
itu untuk kesehatan dan keselamatan kerja, maka anggap semua bahan kimia berbahaya, kecuali
benar-benar yakin bahwa bahan tersebut tidak berbahaya dan bekerjalah dengan jumlah
sesedikit mungkin.

Bahan kimia berbahaya dikelompokkan menjadi:

a) bahan kimia korosif (corrosive)
contohnya: amonium hidroksida, asam asetat, hidrogen iodida, metil alkohol.

b) bahan kimia racun (toxic)
contohnya: anilin, asam format, asam nitrat, hidrogen klorida, hidrogen peroksida.

c) bahan kimia yang menyebabkan iritasi (irritant)
contohnya: asam kuat, basa kuat, benzena, formaldehide, senyawa nitro.



d) bahan kimia mudah terbakar (flammable)
contohnya: dengan titik nyala 22 oC - 66 oC (bensin, minyak tanah), dengan titik nyala di bawah 22
oC (aseton, eter).

e) bahan kimia yang dapat meledak (explosive)
contohnya: karbon disulfida, asam kromat.



Simbol-Simbol Bahaya dan Keterangannya
Simbol-Simbol Bahaya adalah bagian yang krusial yang harus ada di lokasi kerja/laboratorium

ketika kita menyimpan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Banyak kecelakaan terjadi yang berhubngan
dengan bahan kimia berbahaya dikarenakan karyawan tidak mengetahui kandungan atau bahaya dari
bahan kimia tersebut.

Simbol bahaya digunakan untuk pelabelan bahan-bahan berbahaya menurut Peraturan tentang
Bahan Berbahaya (Ordinance on Hazardeous Substances)
Peraturan tentang Bahan Berbahaya (Ordinance on Hazardeous Substances) adalah suatu aturan untuk
melindungi/menjaga bahan-bahan berbahaya dan terutama terdiri dari bidang keselamatan kerja. Arah
Peraturan tentang Bahan Berbahaya untuk klasifikasi, pengepakan dan pelabelan bahan kimia adalah
valid untuk semua bidang, area dan aplikasi, dan tentu saja, juga untuk lingkungan, perlindungan
konsumer dan kesehatan manusia.

Berikut ini dijelaskan simbol-simbol bahaya termasuk notasi bahaya dan huruf kode (catatan:
huruf kode bukan bagian dari simbol bahaya):

Inflammable substances (bahan mudah terbakar)

Bahan mudah terbakar terdiri dari sub-kelompok bahan peledak, bahan pengoksidasi, bahan
amat sangat mudah terbakar (extremely flammable substances), dan bahan sangat mudah terbakar (highly
flammable substances). Bahan dapat terbakar (flammable substances) juga termasuk kategori bahan mudah
terbakar (inflammable substances) tetapi penggunaan simbol bahaya tidak diperlukan untuk bahan-bahan
tersebut.

1. Explosive (bersifat mudah meledak) Huruf kode: E

Bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya ,,explosive“ dapat meledak dengan
pukulan/benturan, gesekan, pemanasan, api dan sumber nyala lain bahkan tanpa oksigen atmosferik.
Ledakan akan dipicu oleh suatu reaksi keras dari bahan. Energi tinggi dilepaskan dengan propagasi
gelombang udara yang bergerak sangat cepat. Resiko ledakan dapat ditentukan dengan metode yang
diberikan dalam Law for Explosive Substances Di laboratorium, campuran senyawa pengoksidasi kuat



dengan bahan mudah terbakar atau bahan pereduksi dapat meledak . Sebagai contoh, asam nitrat dapat
menimbulkan ledakan jika bereaksi dengan beberapa solven seperti aseton, dietil eter, etanol, dll.
Produksi atau bekerja dengan bahan mudah meledak memerlukan pengetahuan dan pengalaman praktis
maupun keselamatan khusus. Apabila bekerja dengan bahan-bahan tersebut kuantitas harus dijaga
sekecil/sedikit mungkin baik untuk penanganan maupun persediaan/cadangan.

Frase-R untuk bahan mudah meledak : R1, R2 dan R3.

Sebagai contoh untuk bahan yang dijelaskan di atas adalah 2,4,6-trinitro toluena (TNT)

2. Oxidizing (pengoksidasi) Huruf kode: O

Bahan-bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya ,,oxidizing“ biasanya tidak mudah
terbakar. Tetapi bila kontak dengan bahan mudah terbakar atau bahan sangat mudah terbakar mereka
dapat meningkatkan resiko kebakaran secara signifikan. Dalam berbagai hal mereka adalah bahan
anorganik seperti garam (salt-like) dengan sifat pengoksidasi kuat dan peroksida-peroksida organik.

Frase-R untuk bahan pengoksidasi : R7, R8 dan R9.

Contoh bahan tersebut adalah kalium klorat dan kalium permanganat juga asam nitrat pekat.

3. Extremely flammable (amat sangat mudah terbakar) Huruf kode:F+



Bahan-bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya „extremely flammable “ merupakan

likuid yang memiliki titik nyala sangat rendah (di bawah 0o C) dan titik didih rendah dengan titik didih

awal (di bawah +35oC). Bahan amat sangat mudah terbakar berupa gas dengan udara dapat membentuk

suatu campuran bersifat mudah meledak di bawah kondisi normal.

Frase-R untuk bahan amat sangat mudah terbakar : R12

Contoh bahan dengan sifat tersebut adalah dietil eter (cairan) dan propane (gas)



4. Highly flammable (sangat mudah terbakar) Huruf kode: F

Bahan dan formulasi ditandai dengan notasi bahaya ‘highly flammable’ adalah subyek untuk self-heating

dan penyalaan di bawah kondisi atmosferik biasa, atau mereka mempunyai titik nyala rendah (di bawah

+21oC). Beberapa bahan sangat mudah terbakar menghasilkan gas yang amat sangat mudah terbakar di

bawah pengaruh kelembaban. Bahan-bahan yang dapat menjadi panas di udara pada temperatur kamar

tanpa tambahan pasokan energi dan akhirnya terbakar, juga diberi label sebagai ‘highly flammable’

Frase-R untuk bahan sangat mudah terbakar : R11

Contoh bahan dengan sifat tersebut misalnya aseton dan logam natrium, yang sering digunakan di

laboratorium sebagai solven dan agen pengering.

5. Flammable (mudah terbakar) Huruf kode: tidak ada

Tidak ada simbol bahaya diperlukan untuk melabeli bahan dan formulasi dengan notasi bahaya

‘flammable’. Bahan dan formulasi likuid yang memiliki titik nyala antara +21oC dan +55oC

dikategorikan sebagai bahan mudah terbakar (flammable)

Frase-R untuk bahan mudah terbakar : R10

Contoh bahan dengan sifat tersebut misalnya minyak terpentin.

Bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan Pengelompokan bahan dan formulasi menurut sifat

toksikologinya terdiri dari akut dan efek jangka panjang, tidak bergantung apakah efek tersebut

disebabkan oleh pengulangan, tunggal atau eksposisi jangka panjang. Suatu parameter penting untuk

menilai toksisitas akut suatu zat adalah harga LD50 nya yang ditentukan dalam percobaan pada hewan

uji. Harga LD50 merefleksikan dosis yang mematikan dalam mg per kg berat badan yang akan

menyebabkan kematian 50% dari hewan uji, antara 14 hari setelah one single administration. Akibat



desain uji orang dapat membedakan antara pengeluaran (uptake LD50 oral dan digesti melalui sistem

gastrointestinal, seta LD50 dermal untuk uptake (pengeluaran) melalui kulit).

Disamping dua hal tersebut ada juga suatu konsentrasi yang mematikan (lethal concentration)

LC50 pulmonary (inhalasi) yang merefleksikan konsentrasi suatu polutan di udara (mg/L) yang akan

menyebabkan kematian 50% dari hewan uji dalam waktu antara 14 hari setelah 4 jam eksposisi.

Istilah bahan berbahaya untuk kesehatan termasuk sub-grup bahan bersifat sangat beracun (very

toxic substances), bahan beracun (toxic substances) dan bahan berbahaya (harmful substances)

6. Very toxic (sangat beracun) Huruf kode: T+

Bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya ‘very toxic’ dapat menyebabkan kerusakan

kesehatan akut atau kronis dan bahkan kematian pada konsentrasi sangat rendah jika masuk ke tubuh

melalui inhalasi, melalui mulut (ingestion), atau kontak dengan kulit.

Suatu bahan dikategorikan sangat beracun jika memenuhi kriteria berikut:

1) LD50 oral (tikus) ≤ 25 mg/kg berat badan

2) LD50 dermal (tikus atau kelinci) ≤ 50 mg/kg berat badan

3) LC50 pulmonary (tikus) untuk aerosol /debu ≤ 0,25 mg/L

4) LC50 pulmonary (tikus) untuk gas/uap ≤ 0,50 mg/L

Frase-R untuk bahan sangat beracun : R26, R27 dan R28

Contoh bahan dengan sifat tersebut misalnya kalium sianida, hydrogen sulfida, nitrobenzene dan atripin.

7. Toxic (beracun) Huruf kode: T



Bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya ‘toxic’ dapat menyebabkan kerusakan

kesehatan akut atau kronis dan bahkan kematian pada konsentrasi sangat rendah jika masuk ke tubuh

melalui inhalasi, melalui mulut (ingestion), atau kontak dengan kulit.



Suatu bahan dikategorikan beracun jika memenuhi kriteria berikut:

1) LD50 oral (tikus) 25 – 200 mg/kg berat badan

2) LD50 dermal (tikus atau kelinci) 50 – 400 mg/kg berat badan

3) LC50 pulmonary (tikus) untuk aerosol /debu 0,25 – 1 mg/L

4) LC50 pulmonary (tikus) untuk gas/uap 0,50 – 2 mg/L

Frase-R untuk bahan beracun : R23, R24 dan R25

Bahan dan formulasi yang memiliki sifat:

1) Karsinogenik (Frase-R :R45 dan R40)

2) Mutagenik (Frase-R :R47)

3) Toksik untuk reproduksi (Frase-R :R46 dan R40) atau

4) Sifat-sifat merusak secara kronis yang lain (Frase-R :R48)

ditandai dengan simbol bahaya ‘toxic substances’ dan kode huruf T.

Bahan karsinogenik dapat menyebabkan kanker atau meningkatkan timbulnya kanker jika masuk

ke tubuh melalui inhalasi, melalui mulut dan kontak dengan kulit.

Contoh bahan dengan sifat tersebut misalnya solven-solven seperti metanol (toksik) dan benzene

(toksik, karsinogenik).

8. Harmful (berbahaya) Huruf kode: Xn

Bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya ‘harmful’ memiliki resiko merusak kesehatan

sedang jika masuk ke tubuh melalui inhalasi, melalui mulut (ingestion), atau kontak dengan kulit.

Suatu bahan dikategorikan berbahaya jika memenuhi kriteria berikut:

1) LD50 oral (tikus) 200-2000 mg/kg berat badan

2) LD50 dermal (tikus atau kelinci) 400-2000 mg/kg berat badan



3) LC50 pulmonary (tikus) untuk aerosol /debu 1 – 5 mg/L

4) LC50 pulmonary (tikus) untuk gas/uap 2 – 20 mg/L

Frase-R untuk bahan berbahaya : R20, R21 dan R22

Bahan dan formulasi yang memiliki sifat:

1) Karsinogenik (Frase-R : R45 dan R40)

2) Mutagenik (Frase-R : R47)

3) Toksik untuk reproduksi (Frase-R : R46 dan R40) atau

4) Sifat-sifat merusak secara kronis yang lain (Frase-R: R48)

5) Yang tidak diberi notasi toxic, akan ditandai dengan simbol bahaya ‘harmful substances’ dan kode

huruf Xn.

6) Bahan-bahan yang dicurigai memiliki sifat karsinogenik, juga akan ditandai dengan simbol bahaya

‘harmful substances’ dan kode huruf Xn, bahan pemeka (sensitizing substances) (Frase-R :R42 dan

R43) diberi label menurut spektrum efek apakah dengan simbol bahaya untuk ‘harmful substances’

dan kode huruf Xn atau dengan simbol bahaya ‘irritant substances’ dan kode huruf Xi.

Bahan yang dicurigai memiliki sifat karsinogenik dapat menyebabkan kanker dengan probabilitas tinggi

melalui inhalasi, melalui mulut (ingestion) atau kontak dengan kulit. Contoh bahan yang memiliki sifat

tersebut misalnya solven 1,2-etane-1,2-diol atau etilen glikol (berbahaya) dan diklorometan (berbahaya,

dicurigai karsinogenik).

Bahan-bahan yang merusak jaringan (tissue destroying substances)

‘tissue destroying substances’ meliputi sub-grup bahan korosif (corrosive substances) dan bahan iritan

(irritant substances).

9. Corrosive (korosif) Huruf kode: C

Bahan dan formulasi dengan notasi ‘corrosive’ adalah merusak jaringan hidup. Jika suatu bahan merusak

kesehatan dan kulit hewan uji atau sifat ini dapat diprediksi karena karakteristik kimia bahan uji, seperti



asam (pH <2), basa (pH>11,5), ditandai sebagai bahan korosif. Frase-R untuk bahan korosif : R34 dan

R35.

Contoh bahan dengan sifat tersebut misalnya asam mineral seperti HCl dan H2SO4 maupun basa seperti

larutan NaOH (>2%).



10. Irritant (menyebabkan iritasi) Huruf kode : Xi

Bahan dan formulasi dengan notasi ‘irritant’ adalah tidak korosif tetapi dapat menyebabkan inflamasi

jika kontak dengan kulit atau selaput lendir.

Frase-R untuk bahan irritant : R36, R37, R38 dan R41

Contoh bahan dengan sifat tersebut misalnya isopropilamina, kalsium klorida dan asam dan basa encer.

11. Bahan berbahaya bagi lingkungan Huruf kode: N

Bahan dan formulasi dengan notasi ‘dangerous for environment’ adalah dapat menyebabkan efek tiba-

tiba atau dalam sela waktu tertentu pada satu kompartemen lingkungan atau lebih (air, tanah, udara,

tanaman, mikroorganisma) dan menyebabkan gangguan ekologi Frase-R untuk bahan berbahaya bagi

lingkungan : R50, R51, R52 dan R53.

Contoh bahan yang memiliki sifat tersebut misalnya tributil timah kloroda, tetraklorometan, dan

petroleum hidrokarbon seperti pentana dan petroleum bensin.

2. Gas



Berbagai macam gas terdapat di laboratorium, baik berupa gas yang diperlukan untuk
pembakaran maupun gas yang berasal dari bahan kimia yang menguap atau gas beracun. Gas
apapun bila konsentrasinya meningkat di udara adalah sangat berbahaya apalagi gas beracun.
Untuk itu ventilasi di laboratorium harus cukup dan tersedia lemari asam (asap) lengkap
dengan exhaust fan-nya.

Gas maupun bahan kimia beracun di laboratorium dapat masuk kedalam tubuh dengan
berbagai cara, antara lain tertelan, terhirup ataupun karena kontak dengan kulit. Suatu petunjuk yang
berguna tentang senyawa racun adalah nilai batas ambang (TLV = Threshold Limit Value) yang
menggambarkan suatu keadaan dimana apabila di bawah nilai batas ambang tersebut hampir semua
orang yang berhubungan secara berulang-ulang dengan senyawa racun tidak menunjukkan efek yang
merugikan.

Nilai batas ambang (TLV) disebut juga konsentrasi maksimum yang diperbolehkan (maximum
allowable concentration = MAC) ditetapkan biasanya aman untuk pemakaian selama delapan jam per hari
selama lima hari per minggu. Untuk gas beracun konsentrasi ini dinyatakan dalam ppm atau mg/m3.

Contoh nilai TLV untuk benzena adalah 25 ppm, maka bila melebihi nilai tersebut akan ada
efek racunnya. Sebagai ilustrasi bila 10 ml benzena yang menguap dalam ruangan tertutup berukuran 5
m x 5 m x 3 m (75 m3) mempunyai konsentrasi 40 ppm, maka nilai ini melebihi nilai TLV yang berarti
berbahaya bagi kesehatan.

Nilai TLV berbagai bahan kimia berbahaya atau yang dapat menguap: benzena (TLV 25 ppm),
besi karbonil (TLV 0,001 ppm), Klor (TLV 1 ppm), asam sianida (TLV 10 ppm), air raksa (TLV 0,1
mg/m3), nitrogen dioksida (TLV 5 ppm).

3. Asam dan Basa

Asam dan basa kuat termasuk bahan kimia berbahaya karena dapat menyebabkan:
a. korosif: asam klorida, asam nitrat, natrium hidroksida, kalium hidroksida;
b. iritasi: asam sulfat, asam sianida;
c. racun: hidrogen sianida, hidrogen fluorida, hidrogen sulfida;
d. meledak: asam perklorat.

Kecelakaan yang sering tibul di laboratorium sehubungan dengan bahan kimia karena
kurang diperhatikannya reaksi yang berlangsung adalah eksoterm atau endoterm. Sebagai
contoh untuk mengencerkan H2SO4 pekat adalah asam sulfat ini yang dituangkan ke dalam air
(dan bukan sebaliknya air dimasukkan ke asam sulfat), begitu juga pengenceran NaOH padat
yaitu natrium hidroksida ini dituangkan kedalam air.

4. Listrik

Banyak kecelakaan di laboratorium akibat listrik, misalnya:
a. akibat pemasangan instalasi listrik yang salah: 1) penggunaan listrik AC atau DC, dan 2) alat perlu

110 V atau 220 V;
b. adanya kabel yang rusak atau terkelupas;



c. Penggunaan steker, saklar atau adaptor yang tidak tepat.

5. Api

Pada dasarnya api merupakan hasil dari ketiga faktor yang diperlukan untuk
pembakaran, yaitu bahan bakar, kalor dan oksigen. Kebakaran atau api tidak akan terjadi jika
salah satu dari ketiga faktor tersebut tidak ada. Bahan bakar dapat berbentuk padat, cair atau
gas; oksigen terdapat di udara; dan kalor atau panas bervariasi tergantung pada bahan bakar.

Tanda peringatan flammable yang artinya mudah terbakar diberikan untuk senyawa yang
mempunyai titik nyala antara 22oC – 66oC, sedangkan highly flammable untuk senyawa yang sangat
mudah terbakar dengan titik nyala di bawah 22oC.



Tipe api yang terjadi di laboratorium dapat digolongkan menjadi:

a. Tipe A untuk bahan mudah terbakar;
b. Tipe B untuk cairan mudah terbakar;
c. Tipe C untuk listrik.

Tabel: Jenis pemadam api untuk ketiga tipe api adalah:

Jenis

Pemadam Api

Tipe Api Keterangan
A B C

Air (termasuk soda)

Busa

Karbon dioksida (CO2)

Uap zat cair (B.C.F)

Bahan kimia (serbuk
kering)

ya

kurang
sesuai

kurang
sesuai

kurang
sesuai

kurang
sesuai

tidak

ya

ya

ya

ya

tidak

tidak

ya

ya

ya

Berbahaya untuk api listrik

Berbahaya untuk api listrik

Kurang sesuai ditempat terbuka

Dapat menjadi racun di tempat
tertutup

Dapat mengakibatkan kerusakan
pada peralatan yang sensitif

7.3. Tata Tertib Bekerja di Laboratorium

Demi kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium, maka perlu adanya tata tertib. Tata
tertib tersebut adalah:



1. Pencegahan Umum:
a. Tindakan pencehan umum harus disesuaikan dengan penyebabnya;
b. Jangan membiarkan api tetap menyala bila tidak ditunggu atau tidak ada orang di dalam

laboratorium;
c. Jangan meletakkan atau menyimpan bahan kimia sembarangan;
d. Jika menggunakan pompa air jangan dihisupkan sepanjang malam;
e. Beri petunjuk/tanda yang jelas pada peralatan yang rusak, juga pada sarana listrik, air dan gas

yang rusak;
f. Periksa semua stopkontak, keran air, dan keran gas bila akan meninggalkan laboratorium;
g. Keran tabung gas, baik gas tekan maupun gas cair harus selalu ditutup bila tidak digunakan;
h. Keadaan laboratorium harus dijaga kebersihannya, penerangan harus cukup, dan ventilasi udara

baik.

2. Pencegahan  Khusus:
a. Bekerja di laboraorium harus selalu menggunakan jas laboratorium dan bila

mereaksikan zat yang berbahaya pakailah kaca mata pelindung (goggles) dan sarung
tangan;

b. Jangan makan, minum ataupun merokok di laboratorium, kecuali di ruang khusus dan
tidak ada bahan berbahaya;

c. Jangan menyimpan makanan dan minuman di almari es yang bercampur dengan sampel
atau bahan kimia;

d. Tempat cuci tangan (wash tafel) harus dapat digunakan dengan baik dan dilengkapi
sabun dan kain lap;

e. Harus tersedia lemari/ruang asam lengkap dengan kipas penghisap (exhaust fan) untuk
laboratorium kimia;

f. Setiap orang yang bekerja di laboratroium harus mengetahui tempat dan cara
penggunaan emergency equipment seperti kotak P3K, pemadam api. Selimut kebakaran,
alarm kebakaran, dll;

g. Hati-hati dengan bahan kimia berbahaya dan jangan membuang sisa bahan kimia
sembarangan;

h. Jangan bekerja di laboratorium seorang diri.

7.4. Usaha-usaha Pencegahan dan Keselamatan Kerja

Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen (sekolah) dalam hal
hyperkes adalah:
1. Pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kecelakaan akibat kerja

Yang dimaksud penyakit akibat kerja adalah penyakit yang ditimbulkan oleh atau didapat
pada waktu melakukan pekerjaan. Faktor-faktor penyebab penyakit akibat kerja, yaitu:

a. Golongan kimiawi



1) Logam berat, contoh: Hg penyebab sindrom Minamata, Pb bersifat karsinogenik (penyebab
kanker)

2) Asam kuat, contoh: H2SO4 pekat penyebab luka bakar;
3) Basa kuat, contoh: KOH penyebab gatal dan iritasi pada kulit;
4) Gas penyebab keracunan, contoh: gas CO, H2S, HCN;
5) Kabut dari insektisida, fungisida atau bakterisida penyebab keracunan;
6) Debu silica, kapas maupun asbes penyebab sesak napas atau pneumoconiosis.

b. Golongan biologis penyebab infeksi

1) Bakteri Bacillus anthracis penyebab penyakit anthrak;
2) Bakteri Mycobacterium tuberculosa penyebab penyakit tuberculosa paru (TBC);
3) Penyakit-penyakit infeksi lainnya yang disebabkan oleh jamur, cacing, protozoa, alga, dll.
4) Alergi akibat bulu ulat.

c. Golongan Fisik

1) Suara mesin yang keras dan bising dapat menyebabkan ketulian;
2) Lampu yang kurang terang (redup) atau terlalu terang  dapat menyebabkan gangguan

penglihatan;
3) Suhu ruangan yang tinggi dapat menyebabkan heat stroke dan suhu rendah dapat menyebabkan

chilblains;
4) Radiasi dari radio aktif maupun sinar pengion dapat menyebabkan kanker kulit, kemandulan, dll.
5) Sinar infra merah dapat menyebabkan catharract mata.

d. Golongan Fisiologis

1) Sikap duduk yang kurang baik (tempat duduk terlalu tinggi atau rendah) dapat
menyebabkan kelainan pada tulang belakang atau tulang ekor;

2) Terlalu lama berdiri dapat menyebabkan varises.
e. Golongan Psikologis

1) Suasana kerja tidak kondusif, hubungan antara kepala sekolah dan guru atapun antara
guru dan siswa kurang harmonis menyebabkan gairah kerja dan belajar kurang;

2) Kebutuhan dasar guru tidak terpenuhi menyebabkan pikiran tidak tercurahkan pada pekerjaan,
rasa was-was, stres, dll.

3) Sarana prasarana praktikum dan penunjang keselamatan tidak memadai menyebabkan rasa
kawatir dan was-was.

2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan pekerja (guru dan siswa, serta pekerja laboratorium lainnya)

a. Tersedianya kotak PPPK (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) yang terlihat dan
mudah dijangkau;

b. Tersedianya klinik kesehatan di sekolah atau rujukan dari sekolah;
c. Pemeriksaan kesehatan secara periodik dan rutin.

3. Pemeliharaan dan peningkatan hygiene dan sanitasi lingkungan laboratorium



a. Kebersihan ruang kerja, Laboratorium dan gedung sekolah;
b. Kebersihan halaman dan saluran pembuangan;
c. Adanya tanaman peneduh maupun pertamanan yang membantu penyerapan pulosi udara;
d. Tersedianya air bersih untuk membersihkan tangan, kaki, badan dan berfudlu untuk sholat.

4. Perlindungan bagi masyarakat sekitar Laboratorium agar terhindar dari bahaya dan pencemaran oleh
bahan dan sisa dari kegiatan laboratorium

a. Adanya pengolahan limbah sebelum dibuang ke saluran pembuangan;
b. Cerobong asap yang tinggi dan minim polutan (penyebab polusi);
c. Terpeliharanya saluran pembuangan dan tempat sampat.

5. Perlindungan konsumen dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh hasil produksi laboratorium

a. Pengawasan mutu dan hygiene produk (kendali mutu) untuk laboratorium penghasil
produk;

b. Sistem produksi dan distribusi yang aman.

7.5. Penyakit Infeksi Yang Dapat Terjadi di Lingkungan Laboratorium

Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh sesuatu bibit penyakit, seperti bakteri,
jamur, virus, rickettsia, cacing, protozoa, dsb. Penyakit infeksi di laboratorium dapat dipindahkan dari
orang atau hewan sakit dari reservoir ataupun dari benda-benda yang mengandung bibit penyakit ke
manusia sehat.

Bibit penyakit dapat berpindah dengan cara:

1. Personal contact (kontak jasmaniah)
a. Direct contact (kontak langsung)

Bibit penyakit menular karena kontak badan penderita dengan badan orang lain yang sehat,
sehingga tertular penyakit. Contoh: penularan penyakit kelamin dan kulit.

b. Indirect contact (kontak tak langsung)
Bibit penyakit menular dengan perantara benda-benda terkontaminasi karena telah
berhubungan dengan penderita. Contoh: penyakit kelamin dan kulit melalui handuk,
pakaian, sapu tangan.

2. Food borne infection (melalui makanan dan minuman)
Bibit penyakit menular melalui makanan dan minuman (terutama sample untuk diteliti) yang telah
terkontaminasi bibit penyakit. Penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui makanan dan
minuman umumnya penyakit saluran pencernaan, seperti: kolera, diare, typus abdominalis, penyakit
infeksi cacing. Penyakitnya secara umum dikenal dengan food borne diseases.

3. Arthropod borne infection (melalui serangga)
Bibit penyakit menular melalui perantara serangga/arthropoda. Contoh: penyakit malaria ditularkan
melalui gigitan nyamuk Anopheles yang membawa Plasmodium.



4. Air borne infection (melalui udara)
Bibit penyakit menular melalui perantara udara atau angin yang mengandung bibit penyakit.
Contoh: penyakit mata, influenza, dll.

5. Water borne infection (melalui air)
Bibit penyakit menular melalui air yang terkontaminasi bibit penyakit. Contoh air yang
terkontaminasi faeses/tinja manusia akan mengandung bibit penyakit saluran pencernaan dan
cacing. Penyakit akibat ini dikenal dengan istilah water borne diseases.

7.6. Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh pekerja
di laboratorium dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal keselamatan kerja ada tiga
faktor yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Pekerja

Para pekerja laboratorium harus dijaga kesehatannya dengan sebaik-baiknya. Dengan
pekerja yang sehat dan terampil akan meningkatkan produktifitas dan mengurangi biaya
pengobatan akibat penyakit dan kecelakaan kerja.



2. Pekerjaan

Semua jenis pekerjaan harus disiapkan peralatan dan perangkat keselamatan kerja,
sehingga semua faktor yang merugikan pekerja menjadi minim atau tidak ada. Penempatan
pekerja pada jenis pekerjaan sesuai dengan keahliannya atau telah dilakukan pelatihan-pelatihan
khusus pada jenis pekerjaan itu.

3. Tempat Kerja

Tempat kerja merupakan tempat untuk aktifitas pekerja dalam melaksanakan tugas.
Oleh karena itu tempat kerja haruslah dapat memberikan rasa: 1) relax, 2) comfort, 3) security,
4) safety, dan 5) privacy, dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja.
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LAMPIRAN:

Contoh: SOP (Standar Operasional Prosedur) Laboratorium Biologi

I. Fungsi dan Tujuan
Fungsi utama dari laboratorium adalah wadah untuk melakukan praktik atau penerapan atas

teori, penelitian dan pengembangan keilmuan dilingkungan Sekolah (Misal: SMA “X”), sehingga
menjadi unsur penting dalam kegiatan pendidikan dan penelitian, khususnya di bidang Biologi.

Tujuan disusunnya standar operasional prosedur laboratorium adalah untuk membantu
memperlancar pengelolaan laboratorium guna memaksimalkan kegunaan dari laboratorium beserta
semua sumberdaya yang ada didalamnya, sehingga dapat membantu mewujudkan visi dan misi dari
SMA “X”.

Kegiatan yang ada dalam lingkup pengelolaan laboratorium meliputi praktikum, penggunaan
peralatan laboratorium, penggunaan laboratorium untuk penelitian dan kerjasama penelitian atau
sejenisnya.

II. Pengertian
1. Kepala laboratorium adalah seorang staf edukatif atau fungsional yang ditugaskan menjadi

pimpinan tertinggi dalam organisasi laboratorium serta membawahi anggota laboratorium,
pembimbing praktikum, staf administrasi, laboran, dan asisten praktikum serta bertanggung
jawab terhadap semua kegiatan di laboratorium

2. Anggota laboratorium adalah staf edukatif yang memiliki minat keilmuan dan bersedia turut
berperan aktif dalam pengelolaan serta pengembangan laboratorium.

3. Pembimbing praktikum adalah staf edukatif yang bertanggungjawab dalam memberikan
bimbingan praktikum bagi siswa untuk matapelajaran yang dibinanya.

4. Staf administrasi adalah tenaga administratif yang menjalankan fungsi administrasi di
laboratorium.

5. Laboran adalah staf laboratorium yang membantu pelaksanaan kegiatan dan teknis operasional
dalam laboratorium, serta mempersiapkan peralatan dan bahan untuk kegiatan praktikum dan
penelitian.

6. Peserta praktikum adalah siswa yang telah terdaftar.
III.Tugas dan Tanggung Jawab

1. Kepala laboratorium bertugas mengkoordinasikan kegiatan praktikum, penelitian maupun
kerjasama yang ada dilaboratorium dan bertanggungjawab terhadap kegiatan dilaboratorium
kepada Kepala Sekolah.

2. Anggota laboratorium bertugas melakukan penelitian, kajian dan pengembangan ilmu
pengetahuan sesuai dengan bidang keilmuannya untuk mengembangkan laboratorium serta
bertanggung jawab kepada kepala laboratorium.

3. Pembimbing praktikum (Guru matapelajaran) bertugas membimbing kegiatan praktikum bagi
siswa untuk matapelajaran yang dibinanya dan bertanggung jawab kepada kepala laboratorium.



4. Staf administrasi bertugas melaksanakan fungsi administratif di laboratorium dan bertanggung
jawab kepada kepala laboratorium.

5. Laboran bertugas mempersiapkan peralatan dan bahan untuk kegiatan praktikum dan penelitian
serta bertanggung jawab kepada kepala laboratorium.

6. Peserta praktikum wajib melaksanakan kegiatan praktikum yang telah dijadwalkan
laboratorium.

IV. Tata Tertib Laboratorium
1. Berlaku sopan, santun dan menjunjung etika akademik dalam laboratorium
2. Menjunjung tinggi dan menghargai staf laboratorium dan sesama pengguna laboratorium
3. Menjaga kebersihan dan kenyamanan ruang laboratorium
4. Peserta praktikum berikut : mengenakan pakaian/kaos oblong, memakai sandal, tidak memakai

jas/pakaian laboratorium; tidak boleh memasuki laboratorium dan/atau TIDAK BOLEH
MENGIKUTI PRAKTIKUM

5. Peserta praktikum dilarang merokok, makan dan minum, membuat kericuhan selama kegiatan
praktikum dan di dalam ruang laboratorium

6. Dilarang menyentuh, menggeser dan menggunakan peralatan di laboratorium yang tidak sesuai
dengan acara praktikum yang akan dilakukan..

7. Membersihkan peralatan yang digunakan dalam praktikum maupun penelitian dan
mengembalikannya kepada petugas laboratorium

8. Membaca, memahami dan mengikuti prosedur operasional untuk setiap peralatan dan kegiatan
selama praktikum dan di ruang laboratorium

9. Selama kegiatan praktikum, TIDAK BOLEH menggunakan handphone untuk pembicaraan
dan/atau SMS

V. Mekanisme Pelaksanaan Praktikum
1. Guru peminta ijin kepala laboratorium untuk menggunaan lab beserta fasilitasnya.
2. Gurudibantu laboran mempersiapkan alat dan bahanyang akan digunakan untuk suatu acara

praktikum.
3. Praktikum dilakukan dengan pengawasan guru matapelajaran yang bersangkutan(Contoh guru

Biologi kelas X)
4. Setelah selesai praktikum, laboratorium kembali bersih dan alat dikembalikan di tempatnya

semula.
5. Guru mengembalikan laboratorium kepada kepala laboratorium.

VI. Pendanaan
A. Pendanaan untuk kegiatan operasional laboratorium diperoleh dari:

1. RAPB Sekolah
2. Dana praktikum
3. Fee dari penelitian staf edukatif maupun kerjasama dengan instansi lain.

B. Penanggung jawab keuangan adalah bendara dan mempertanggungjawabkan keuangan
kepada Kepala Sekolah.

C. Setiap penggunaan dana laboratorium HARUS diketahui oleh ketua Laboratorium dan Kepala
Sekolah..

VII. Penutup
Hal-hal lain yang belum diatur dalam SOP ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.



Kota......, tgl...bln....th.....

Kepala Sekolah SMA”X”

.............................

Lampiran 2: Kepmendiknas Tentang Sarana Prasanan Sekolah


