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KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat-Nya
sehingga tersusunlah Penuntun Praktikum Teknik Laboratorium. Penuntun Praktikum
Teknik Laboratoriumini disusun berdasarkan atas kebutuhan perlunya sarana bagi
sistem belajar mengajar, khususnya kegiatan praktikum bagi mahasiswa. Dalam buku
penuntun praktikum ini berisi materi tentang tata tertib dan petunjuk praktikum.
PenuntunPraktikum ini digunakan khususnya bagi mahasiswa Program Studi
Peternakan, Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah
Parepare, dimana didalamnya diberikan praktikum yang mudah dimengerti dan
dipahami, sederhana dan cukup jelas disesuaikan dengan siklus mata kuliah yang ada.
Akhirnya, diharapkan bahwa Penuntun Praktikum ini dapat membantu dalam
proses belajar mengajar dan dapat dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan.

Parepare,.................................. 2018

Penyusun
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TATA TERTIB PRAKTIKUM
Dalam pelaksanaan praktikum ada beberapa hal yang harus di perhatikan oleh para
mahasiswa peserta praktikum (praktikan), agar proses praktikum dapat berjalan dengan
baik . Adapun tata tertib yang harus dipathui tersebut adalah sebagai berikut:

1. Praktikan (mahasiswa peserta praktikum) wajib hadir 10 menit sebelum kegiatan
praktikum berlangsung. Keterlambatan lebih dari dari 10 menit tidak
diperkenankan mengikuti pretest. Praktikan tidak diperkenankan mengikuti
praktikum apabila keterlambatan lebih dari 15 menit.
2. Semua tas dan benda lain yang tidak ada hubungannya dengan praktikum
diletakkan pada tempat yang telah disediakan.
3. Selama mengikut praktikum praktikan di wajibkan mengenakan jas lab. Hal ini
dikarenakan dengan memakai jas lab tidak saja dapat melindungi diri para
praktikan dari kontaminasi akan tetapi juga agar saudara dapat terhindar dari
kotoran ataupun zat warna yang mungkin dipakai.
4. Setiap praktikan diwajibkan menjaga kebersihan meja dan alat-alat lab yang
digunakan.
5. Setiap praktikan harus mencuci tangan sebelum ataupun sesudah praktikum di
laksanakan.
6. Setiap kelompok mahasiswa praktikum bertanggung jawab atas kebersihan alatalat yang digunakan masing-masing kelompok.
7. Pada saat praktikum selesai, setiap kelompok mhs peserta praktikum waib
membersihkan meja ataupun alat-alat yang mereka gunakan serta sampah atau
kotoran sisa praktikum, sehingga saat meninggalkan laboratorium ruangan
tersebut dalam keadaan bersih.
8. Kerusakan alat-alat seperti cawan petri, tabung reaksi dan lain-lainnya maka
peserta praktikum wajib mengganti alat-alat yang dirusak atau dipecahkan
tersebut.
9. Setiap mahasiswa wajib membuat laporan praktikum serta wajib mengikuti ujian
praktikum.
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10. Setelah selesai pelaksanaan dan pengamatan praktikum, praktikan wajib
membuat Data sementara dalam laporan sementara yang akan dikoreksi oleh
asisten pendamping kelompok yang bersangkutan. Data sementara yang sudah
disetujui asisten bisa langsung dibawa pulang untuk dibuat Laporan Resmi mata
acara praktikum pada hari itu. Pengamatan dilakukan sesuai kebutuhan dan
waktu yang telah ditentukan.
11. Untuk mengikuti praktikum minggu berikutnya diharuskan sudah menyerahkan
Laporan Resmi dari acara praktikum minggu sebelumnya. Bila pada saat itu
tidak menyerahkan laporan, nilai laporan sama dengan NOL.
12. Bagi mahasiswa yang persentase kehadiran praktikum kurang dari 80 persen
maka mahasiswa bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti ujian ahkir
praktikum Teknik Laboratorium.
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PRAKTIKUM I
TEKNIK DASAR DALAM LABORATORIUM

Teori
Teknik yang dilakukan pada praktikum ini merupakan teknik dasar dalam
pengelolaan laboratorium. Adanya teknik ini agar tidak terjadi kesalahan dalam
pengelolaan laboratorim.

Tujuan : Agar praktikan mengetahui cara/teknik dalam mempersiapkan alat dan bahan,
merawat serta mengetahui prosedur keselamatan dan keamanan kerja (K3) di
laboratorium.
1. Teknik memanaskan cairan
Harus memperhatikan kemungkinan terjadinya bumping (meloncatnya
cairan

akibat

peningkatan

suhu

drastis).

Cara

mencegahnya

dengan

menambahkan batu didih ke dalam gelas kimia.

2. Teknik pemanasan dalam tabung reaksi
Jangan sampai mengarahkan mulut tabung reaksi kepada praktikan baik
diri sendiri maupun orang lain
• Jepit tabung reaksi pada bagian dekat dengan mulut tabung
• Posisi tabung ketika memanaskan cairan agak miring, aduk dan sesekali
dikocok
• Pengocokan terus dilakukan sesaat setelah pemanasan
3. Pemanasan cairan dalam gelas kimia dan labu Erlenmeyer
Pemanasan dilakukan dengan menggunakan kaki tiga dan dilapisi dengan
alas kaki tiga sebagai pijakan bagi gelas kimia atau labu Erlenmeyer.
4. Teknik membaca volume pada gelas ukur
Masukkan cairan yang akan diukur Bagian terpenting dalam membaca
skala di gelas ukur tersebut adalah garis singgung skala harus sesuai dengan

5

meniskus cairan. Meniskus adalah garis lengkung permukaan cairan yang
disebabkan adanya gaya kohesi atau adhesi zat cair dengan gelas ukur.

5. Cara Menggunakan Buret
Sebelum digunakan, buret harus dibilas dengan larutan yang akan
digunakan. Cara mengisinya :
Kran ditutup kemudian larutan dimasukkan dari bagian atas menggunakan
corong gelas. Jangan mengisi buret dengan posisi bagian atasnya lebih tinggi
dari mata kita. Turunkan buret dan statifnya ke lantai agar jika ada larutan yang
tumpah dari corong tidak terpercik ke mata. Jangan sampai ada gelembung yang
tertinggal di bagian bawah buret. Jika sudah tidak ada gelembung, tutup kran.
Selanjutnya isi buret hingga melebihi skala nol, lalu buka kran sedikit untuk
mengatur cairan agar tepat pada skala nol.
6. Cara Menggunakan Neraca Analitis
Nolkan terlebih dulu neraca tersebut
·

Letakkan zat yang akan ditimbang pada bagian timbangan

·

Baca nilai yang tertera pada layar monitor neraca

·

Setelah digunakan, nolkan kembali neraca tersebut

7. Cara Menghirup Bau Zat
Gunakan tangan dengan mengibaskan bau sedikit sampel gas ke hidung.
Ingat : Jangan pernah menghirup gas atau uap senyawa secara langsung!

8. Identifikasi simbol-simbol bahan kimia berbahaya
Amati simbol-simbol apa saja yang terdapat di dalam laboratorium, alat
dan bahan kimia
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PRAKTIKUM II
TEKNIK STERILISASI

Sterilisasi adalah suatu usaha untuk membebaskan alat-alat atau bahan-bahan
dari segala macam bentuk kehidupan, terutama mikroba. Alat-alat dan medium yang
steril

sangat

diperlukan

dalam

praktek

mikrobiologi.Adanya

pertumbuhan

mikroorganisme menunjukkan bahwa pertumbuhan bakteri masih berlangsung dan
proses sterilisasi tidak sempurna. Jika sterilisasi berlangsung sempurna, maka spora
bakteri yang merupakan bentuk paling resisten dari kehidupan mikroba diluluhkan.
Proses sterilisasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain sterilisasi dengan
udara kering (oven) dan sterilisasi dengan uap panas bertekan dengan autoclave.
Tujuan

: Untuk memahami cara-cara sterilisasi

Prosedur Kerja Sterilisasi dengan Oven
1. Menyumbat mulut alat-alat yang akan disterilkan dengan kapas atau tutup
sekrup, untuk alat seperti cawan petri terlebih dahulu dibungkus dengan kertas
2. Meletakkan di atas rak dengan rapi.
3. Menekan tombol “on”, menunggu sampai suhu menaik secara perlahan.
4. Apabila suhu telah mencapai 1700C, lalu mengatur tombol “timer” pada angka 2
(yang berarti 2 jam).

Sterilisasi dengan uap panas bertekanan (Autoclave)
1. Menyiapkan alat atau bahan yang akan disterilkan, mengisi autoclave dengan
air.
2. Memasukkan alat dan bahan yang akan disterilkan dan menyusun dengan rapi.
3. Mengencangkan semua sekrup, menyalakan kompor dan membiarkan katup
pengatur uap terbuka sampai uap air banyak yang keluar.
4. Menutup katup uap sehingga tekanan perlahan naik hingga mencapai 2 atm dan
suhu mencapai 1210C selama 15 menit.
5. Mematikan autoklaf, membiarkan dingin, kemudian melonggarkan sekrup.
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PRAKTIKUM III
LARUTAN DAN PENGENCERAN

Teori
A. Larutan
Larutan didefinisikan sebagai campuran homogen antara dua atau lebih
zat yang terdispersi baik sebagai molekul, atom maupun ion yang
komposisinya dapat bervariasi. Larutan dapat berupa gas, cairan atau
padatan. Larutan encer adalah larutan yang mengandung sejumlah kecil
solute, relatif terhadap jumlah pelarut. Sedangkan larutan pekat adalah
larutan

yang

mengandung

sebagian

besar solute. Solute adalah

zat

terlarut, sedangkan solvent (pelarut) adalah medium dalam mana solute
terlarut. Pembuatan larutan adalah suatu cara mempelajari cara pembuatan
larutan dari bahan cair atau padat dengan konsentrasi tertentu. Untuk
menyatakan kepekaaan atau konsentrasi suatu larutan dapat di lakukan berbagai
cara tergantung pada tujuan penggunaannya. Adapun satuan yang digunakan
untuk menentukan kepekaan larutan adalah molaritas. Molaritas, persen berat,
persen volume, atau sebagainya
B. Pengenceran
Pengenceran yaitu suatu cara atau metode yang diterapkan pada suatu senyawa
dengan jalan menambahkan pelarut yang bersifat netral, lazim dipakai yaitu
aquadest dalam jumlah tertentu. Penambahan pelarut dalam suatu senyawa dan
berakibat menurunnya kadar kepekatan atau tingkat konsentrasi dari senyawa
yang dilarutkan/diencerkan. Persamaan rumusnya adalah sebagai berikut :
M1 x V1 = M2 x V2
Dimana :
M1 = Molaritas larutan sebelum pelarutan
V1 = Volume larutan sebelum pelarutan
M2 = Molaritas larutan sesudah pelarutan
V2 = Volume Molaritas larutan sesudah pelarutan
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1. Molaritas ( M )
Molaritas yaitu suatu besaran yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut
terhadap setiap liter larutan. Berikut rumus Molaritas :

Keterangan :
•
M = Molaritas
•
n = Banyaknya mol zat terlarut
•
V = Volume larutan
2.

Molalitas (m)
Molalritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam setiap kilogram larutan.
m = gr/Mr

3.

Normalitas (N)
Normalitas menyatakan jumlah ekivalen zat terlarut dalam setiap liter larutan.
N= gr ekivalen/liter larutan

4.

Persen massa (%(b/b))
Adalah berat bahan yang terkandung dalam 100 gram larutan.
%(massa) = gr/100 gr x 100%

5.

Persen volume (%(v/v))
Adalah volume bahan yang terkandung di dalam 100 ml larutan.

%(volume) = ml/100 ml x 100%
6.

Persen berat per volume %(b/v))
Adalah berat bahan yang terkandung di dalam 100 ml larutan.
%(b/v) = gr/100 ml x 100%
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7.

Parts Per Million (ppm)
Untuk larutan antara dua zat penyusunnya. Menyatakan kandungan suatu
senyawa dalam larutan.
Tujuan:
1. Untuk mengetahui cara membuat larutan
2. Dapat mempraktekkan cara membuat larutan
3. Dapat menghitung konsentrasi larutan
4. Dapat mengetahui cara pengenceran larutan

Alat dan Bahan
-

labu ukur

-

pipet

-

pipet volume

-

batang pengaduk

-

timbangan analitik

-

gelas kimia

-

botol larutan

-

erlenmeyer

-

NaOH

-

HCL

-

Aquades

-

Gula

-

Alkohol 96%

Bahan

1.

Pembuatan larutan
a.

6 gram NAOH ( Mr = 40 ) dilarutkan kedalam air sehingga
volumenya menjadi 150 mL, hitunglah konsentrasi larutannya?

2.

Pengenceran
a.

Alkohol 96% menjadi 70% sebanyak 100 ml

b.

Alkohol 96% menjadi 50% sebanyak 100 ml
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c.

Alkohol 96% menjadi 60% sebanyak 100 ml

d.

Alkohol 96% menjadi 75% sebanyak 100 ml

Prosedur kerja
Pembuatan larutan
1. NaOH yang telah diketahui normalitas larutan yang ingin dibuat, dihitung berat
bahannya untuk menentukan volume pelarut yang ditambahkan.
2. Bahan ditimbang sesuai dengan hasil yang telah dihitung.
3. Bahan dimasukkan ke dalam labu ukur dan ditambahkan aquadest hingga tanda
tera.
4. Labu ukur dikocok untuk menghomogenkan larutan.
5. Larutan dimasukkan ke dalam botol larutan.
Pengenceran larutan
1. larutan yang telah diketahui normalitas larutan dan volume larutan yang ingin
dibuat, dihitung volume awal sebelum diencerkan.
2. Larutan dipipet dan dimasukkan ke dalam labu ukur.
3. Labu ukur dikocok untuk mrnghomogenkan larutan.
4. Larutan dimasukkan ke dalambotol larutan
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PERCOBAAN IV
PEMBUATAN SPESIMEN AWETAN TUMBUHAN (HERBARIUM)

Teori
Herbarium adalah sampel tumbuhan yang dikeringkan. Herbarium berguna di
dalam pengenalan dan identifikasi jenis-jenis tumbuhan. Herbarium yang baik adalah
yang memuat bagian-bagian tumbuhan yang representatif, yaitu organ-organ yang
penting untuk diidentifikasi. Pada tumbuhan tingkat rendah organ-organ tersebut adalah
spora atau kumpulan-kumpulan spora dan bagian-bagian tertentu yang spesifik.
Sedangkan untuk tumbuhan tingkat tinggi, bagian-bagian-bagian tersebut berupa bunga,
buah dan biji karena dasar klasifikasi tumbuhan tersebut adalah

struktur bunga.

Karenanya sampel yang berupa bunga adalah syarat utama untuk berhasilnya
identifikasi sampai ke tingkat suku atau spesies. Sedangkan organ-organ lain seperti
akar, batang dan daun sifatnya adalah tambahan.

Tujuan
Membuat herbarium untuk mengenal berbagai jenis tumbuhan

Alat dan Bahan
1. Bunga kembang sepatu (Hibiscus ros-sinensis)
2. Bugenvil (Bougainvillea spectabilis)
3. Kertas A3
4. Plastik bening (untuk pengepres)
5. Selotip dan lem
6. Etiket gantung : berisi nama kolektor, tempat dan tanggal pengambilan
7. Kertas Koran, tali raffia, benang
8. Larutan pengawet; alkohol 70% dan formalin 4%

Prosedur kerja
1. Berikan etiket gantung pada objek tumbuhan yang akan dibuat herbarium
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2.

Bungkus tumbuhan dengan kertas koran dan atur posisi akar, batang dan
daunnya.Sebagian daun menengadah dan sebagian lainnya telungkup.

3. Jepitlah bungkusan daun tersebut dengan pengepres.
4.

Biarkan kering angin sampai kering betul

5.

Celupkan tumbuhan tersebut ke larutan pengawet

6. Keringkan lagi sampai kering betul
7.

Aturlah posisi objek pada kertas herbarium, lekatkan dengan menggunakan
selotip.

8. Berikan etiket , dengan format :
Label :

No

Identitas

1

No……………

2

Tanggal……...

3

Familia………

4

Genus………..

5

Spesies………..

6

Nama daerah….

7

Keterangan tempat……

Catatan : Objek untuk herbarium, usahakan lengkap bagian-bagiannya termasuk
klasifikasi dari
tumbuhan tersebut
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PRAKTIKUM V
PEMBUATAN SPESIMEN AWETAN HEWAN (INSEKTARIUM)

Teori
Salah satu sasaran pengamatan suatu objek biologi adalah bentuk dan susunan
tubuh. Misalnya, kita hendak mengamati bentuk dan susunan tubuh kita, maka satuan
objek pengamatan
dapat berupa : sel, jaringan, organ-organ penyusun tubuh individu. Objek pengamatan
juga dapat berupa populasi, komunitas, atau ekosistem. Untuk melakukan hal tersebut
perlu mempersiapkan objek pengamatannya. Misalnya, membuat sayatan untuk
mengamati susunan sel atau jaringan, membuat awetan organ atau bagian organ, atau
melakukan pembedahan.
Pada objek kita dapat menggali gejala-gejala, menemukan masalah dan
memecahkannya. Namun tidak semua objek dengan mudah kita temukan di sekitar kita.
Untuk objek tumbuhan atau hewan yang cukup langka, atau habitatnya jauh (misal di
pantai), maka dibutuhkan suatu koleksi awetan. Untuk koleksi objek perlu diperhatikan
kelengkapan organ tubuhnya, pengawetan dan penyimpanannya. Koleksi objek harus
memperhatikan pula kelestarian objek tersebut. Perlu ada pembatasan pengambilan
objek. Salah satunya dengan cara pembuatan awetan. Pengawetan dapat dilakukan
terhadap objek tumbuhan maupun hewan. Hewan dapat diawetkan dengan cara kering
ataupun basah. Macam-macam serangga dapat diawetkan cara kering disebut
insektarium.

Tujuan
Membuat insectarium untuk mengenal beberapa jenis serangga
Alat dan Bahan
1. Gabus
2. Lem
3. Etiket ; berisi nama kolektor, tempat dan tanggal pengambilan
4. Belalang
5. Kupu-kupu
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6. Pengawet; formalin atau alcohol 70%
7. Kertas

Prosedur Kerja
1. Objek disuntik dengan formalin atau dicelupkan dalam alkohol 70 %,
laludikeringkan.
2. Menempelkan pada kertas dengan perlahan
3. Menempelkan pada gabus
4. Berikan etiket lengkap beserta dengan

klasifikasi serangga yang diawetkan

tersebut
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