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TATA TERTIB
PRAKTIKUM BIOMEDIK FKIK UMY

SYARAT DAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM 
WAKTU PRAKTIKUM

1. Praktikum dimulai sesuai jadwal yang telah ditentukan. 
2. Mahasiswa hanya boleh pindah jadwal atau mengikuti inhal 

di waktu lain hanya yang merupakan utusan prodi/fakultas/
universitas dengan diketahui kaprodi/dekan /rektor

3. Dalam hal-hal tertentu pindah jadwal atau mengikuti inhal 
di waktu lain dengan diketahui PJ blok, DPA dan pembimbing 
penelitian.

KETENTUAN PAKAIAN
1. Mahasiswa yang mengikuti praktikum  wajib menggunakan 

jas praktikum, dikancingkan rapi sesuai dengan ketentuan 
sebagai berikut :
a. Jas panjang putih selutut. Jas praktikum bukan jas 

dokter.
b. Di bagian dada kanan terdapat badge nama mahasiswa 

tertulis lengkap dan PD-FKIK UMY sebagai identitas diri 
pemilik jas laboratorium.

c. Di bagian dada kiri terdapat badge logo UMY sebagai 
identitas almamater pemilik jas laboratorium.

d. Terdapat dua kantong di sisi kanan dan kiri bawah depan 
jas laboratorium.

2. Bagi mahasiswa yang tidak membawa jas praktikum sesuai 
ketentuan, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan belajar.

3. Mahasiswa yang mengikuti praktikum  wajib berpenampilan 
sopan dan rapi serta berbusana sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku : 
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Laki -laki : 
a. Menggunakan atasan kemeja kain / kaos yang berkerah, 

tidak berbahan jeans atau menyerupai jeans dan 
dikancingkan rapi.

b. Menggunakan bawahan celana panjang kain, tidak 
berbahan jeans  atau menyerupai jeans.

c. Rambut pendek tersisir rapi, tidak menutupi telinga dan 
mata serta tidak melebihi kerah baju. 

d. Kumis dan jenggot dipotong pendek dan tertata rapi.
e. Tidak diperkenankan menggunakan peci atau penutup 

kepala lainnya selama kegiatan belajar berlangsung.
f. Menggunakan sepatu tertutup dengan kaos kaki.
g. Tidak diperkenankan mengenakan perhiasan.

Perempuan :
a. Mengenakan jilbab tidak transparan dan menutupi 

rambut, menutupi dada maksimal sampai lengan.
b. Mengenakan atasan atau baju terusan berbahan kain, 

tidak berbahan jeans atau yang menyerupai jeans 
maupun kaos, tidak ketat maupun transparan serta 
menutupi pergelangan tangan.

c. Mengenakan bawahan berupa rok atau celana kain 
panjang longgar, menutupi mata kaki tidak berbahan 
jeans atau menyerupai jeans maupun kaos, tidak ketat 
maupun transparan dengan atasan sepanjang kurang 
lebih 5 cm di atas lutut.

d. Menggunakan sepatu yang menutupi kaki, diperbolehkan 
menggunakan sepatu berhak tidak lebih dari 5 cm.

e. Kuku jari tangan dan kaki dipotong pendek rapi dan 
bersih

KETENTUAN SELAMA PRAKTIKUM
1. Selama praktikum  berlangsung, dilarang : 

a. Makan dan minum.



Buku Petunjuk Praktikum BLOK 8 Tahun I l v

b. Membawa tas (penertiban loker mahasiswa).
c. Merokok.
d. Bersenda gurau yang berlebihan

2. Selama kegiatan praktikum berlangsung, tidak diperkenankan 
menggunakan alat komunikasi elektronik. Mahasiswa 
diperkenankan mengangkat telepon penting dengan ijin 
asisten praktikum dan harus di luar ruangan.

3. Setelah praktikum berakhir, wajib merapikan dan dan 
mengembalikan alat - alat yang telah digunakan. Apabila 
merusakkan/menghilangkan/membawa pulang alat/bahan, 
akan dikenakan sanksi (jika hilang atau merusak wajib 
mengganti).

4. Meninggalkan ruang praktikum, meja dan ruangan dalam 
keadaan bersih dan rapi.

5. Melakukan kegiatan praktikum sesuai jadwal dan kelompok 
yang telah ditentukan. Bagi mahasiswa yang tidak dapat 
mengikuti kegiatan praktikum pada waktu yang telah 
ditentukan, wajib mengikuti inhal. 

6. Jika menggunakan alat dan ruangan praktikum di luar jadwal, 
harus seijin penanggungjawab praktikum .

PRETEST
1. Mengikuti pretest adalah syarat mahasiswa mengikuti 

kegiatan praktikum.
2. Sebelum kegiatan belajar dimulai, dilaksanakan pretest.
3. Bagi mahasiswa yang terlambat namun pretest masih 

berlangsung, diperbolehkan mengikuti pretest tanpa 
penambahan waktu. Bagi mahasiswa yang terlambat namun 
pretest sudah selesai, maka tidak diperkenankan mengikuti 
acara praktikum dan harus mengikuti inhal praktikum. 

4. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan praktikum  
bila nilai pretest < 40

5. Mahasiswa wajib mengerjakan pretest dengan jujur, bila 
melakukan kecurangan (mencontek teman, bekerjasama, 
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membuat dan menggunakan contekan, dll) ataupun tindakan 
mencurigakan yang lain (tengak-tengok, lirak-lirik, berbisik/
berbicara dengan teman, menggunakan HP, dll), maka asisten 
berhak memberikan peringatan dan sanksi (pengurangan nilai, 
pembatalan pretest, dan/atau mengeluarkan mahasiswa tsb). 
Tidak diperkenankan mencoret jawaban, menggunakan tipex 
untuk mengganti jawaban atau menggunakan pensil pada 
saat mengerjakan pretest.

INHAL 
1. Inhal bagi mahasiswa bila nilai pretest < 40.
2. Inhal diperuntukkan bagi mahasiswa dengan alasan apapun 

tidak mengikuti praktikum dan untuk mahasiswa yang inhal 
pretest.

3. Peserta inhal karena delegasi dan sakit harus menunjukkan 
surat keterangan maksimal 1 minggu dari hari pelaksanaan 
praktikum.

4. Biaya inhal (tidak mengikuti praktikum ataupun inhal 
pretest) sebesar Rp.100.000,-/topik  dan dibayarkan dengan 
mengambil formulir pembayaran di FO Dekanan FKIK UMY 
dan dibayarkan di bank, kecuali peserta delegasi. Bukti 
pembayaran inhal diserahkan ke administrasi lab.biomedik 
satu hari sebelum pelaksanaan inhal.  

5. Mahasiswa utusan dari Prodi/Fakultas/Universitas wajib 
menyerahkan surat keterangan/ijin delegasi Maksimal satu 
hari sebelum dilaksanakan praktikum tersebut kepada admin 
Biomedik dan wajib memberitahukan kepada koordinator 
departemen yang dituju. Apabila mahasiswa tersebut tidak 
dapat meyerahkan surat tersebut pada waktunya maka 
mahasiswa tersebut tetap terhitung inhal non delegasi 
(membayar).

6. Inhal dilaksanakan pada blok yang sedang berjalan, sebelum 
pelaksanaan responsi. Mahsiswa bisa mengikuti inhal dengan 
menunjukkan surat keterangan inhal yang telah ditandatangani 
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administrasi lab.biomedik.
7. Nilai inhal pretest bagi mahasiswa hadir namun inhal dihitung 

dari rata-rata nilai pretest praktikum awal dan pretest pada 
saat inhal.

8. Mahasiswa yang inhal karena ijin sakit maupun ijin dengan 
keterangan, maka nilai inhal apa adanya, sedangkan mahasiswa 
yang tidak hadir tanpa keterangan nilai inhal adalah 0 + nilai 
inhal dibagi 2.

9. Mahasiswa boleh mengikuti inhal maksimal 50% dari total 
topik praktikum dalam 1 blok.

RESPONSI 
1. Responsi berupa tentamen
2. Mahasiswa harus sudah mengikuti 100% acara praktikum tiap 

blok.
3. Responsi dilaksanakan pada akhir blok bersangkutan, 

untuk mengevaluasi kemampuan kognitif maupun attitude 
mahasiswa pasca kegiatan praktikum .

4. Mahasiswa dinyatakan lulus responsi dengan nilai ≥ 60.
5. Mahasiswa yang tidak lulus responsi wajib mengikuti remediasi 

(CBT) sesuai jadwal yang telah ditentukan.
6. Bagi mahasiswa yang belum mengikuti responsi, harus 

mengikuti responsi pada angkatan di bawahnya sesuai 
jadwal.

NILAI
1. Nilai praktikum dihitung dari nilai harian 50% dan nilai responsi 

50%.
2. Bagi mahasiswa yang belum memenuhi nilai harian maka nilai 

responsi ditahan, sampai telah menyelesaikan semua (100%) 
kegiatan praktikum.

Demikian ketentuan tata tertib ini dibuat demi kelancaran dan 
kesuksesan kegiatan praktikum  PSPD FKIK UMY. Hal-hal lain yang 
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belum tercantum dalam ketentuan ini akan diatur kemudian sesuai 
dengan situasi dan kondisi yang ada.

Yogyakarta, 28 September 2018
Dekan FKIK UMY

Dr. dr. Wiwik Kusumawati, M.Kes
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr. wb.
Alhamdulillaahirobbil’alamin,
Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena 

hanya berkat nikmat dan inayahNya Buku Petunjuk Praktikum ini 
berhasil disusun. Buku ini disusun untuk memudahkan mahasiswa 
dalam pelaksanaan praktikum Biomedik di Blok 8, sebagai dasar untuk 
mempelajari ilmu-ilmu kedokteran klinis. 

Buku praktikum blok 9 ini berisi materi tentang fisiologi pengaturan 
suhu tubuh, mikrobiologi meliputi morfologi bakteri dan pengecatan, 
morfologi jamur dan pengecatan, tes potensial antibiotik dan tes 
sensitivitas antibiotik, sterilisasi, patologi anatomi meliputi inflamasi 
akut dan kronik dan farmakologi obat analgesik. Praktikum blok 10 
berisi materi tentang tumor muskuloskeletal. Diharapkan mahasiswa 
dapat melaksanakan seluruh tugas dalam acara praktikum (persiapan, 
pretest, kegiatan praktikum, post test, dan penyusunan laporan 
praktikum/tugas), sehingga dapat menambah kognitif yang sesuai 
dengan kompetensi utama dalam bidang ilmu kedokteran dasar bahwa 
seorang dokter harus mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuaan 
biomedik yang relevan sebagai sumber keilmuan dan berbagai data 
penunjang untuk diagnosis dan tindakan medik Kedokteran.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada nara sumber yang 
telah bersedia menyusun dan mengumpulkan bahan penyusunan 
buku praktikum ini dan pihak-pahak yang membantu sehingga dapat 
tersusun buku petunjuk praktikum dengan baik. Buku petunjuk 
praktikum ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, saran dan 
kritik kami harapkan untuk memperbaiki buku ini di waktu mendatang. 
Akhirnya, ada pepatah yang indah bila didengar dan lebih indah lagi 
bila dilaksanakan “Seeing Once is Better than Hearing Many Times, 
Doing Once is better than Seeing Many Times”. Semoga buku petunjuk 
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praktikum ini dapat membantu para praktikan dalam melaksanakan 
praktikum sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Agustus 2019 
Tim Penyusun
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TOPIK PRAKTIKUM SEMESTER GASAL TAHUN II

Blok 8
DASAR 

PENYAKIT 
INFEKSI DAN 
INFLAMASI

Topik Praktikum
1. Pengaturan suhu 

tubuh
FISIOLOGI

2. Morfologi Bakteri dan 
Pengecatan

MIKROBIOLOGI

3. Morfologi Jamur dan 
Pengecatan

4. Tes Sensitivitas 
Antibiotik dan Tes 
Potensial Antibiotik 

5. Sterilisasi
6. Inflamasi akut dan 

kronik
PATOLOGI ANATOMI

7. Obat analgesik FARMAKOLOGI
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PRAKTIKUM BLOK 8
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TOPIK : Praktikum Fisiologi
PERTEMUAN KE  : 1
SUB TOPIK : Pengaturan Suhu Tubuh
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM: Mahasiswa mampu menjelaskan 

mekanisme regulasi suhu tubuh 
manusia

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS: 
Pada akhir praktikum mahasiswa mampu menjelaskan: 
1. Perbedaan suhu tubuh di berbagai tempat pada tubuh
2. Cara penggunaan berbagai termometer untuk mengukur suhu 

tubuh 
3. Regulasi suhu tubuh manusia 
4. Mekanisme terjadinya demam dan hipertermia 

DASAR TEORI
Pengukuran Suhu Tubuh Manusia dan Evaporasi

Hampir semua proses fisiologik merupakan reaksi kimia-fisika 
yang kecepatan reaksinya sangat tergantung pada suhu di sekitarnya. 
Kecepatan reaksi kimia ini berubah mengikuti suhu dan kerena sistem 
enzim badan mempunyai kisaran suhu yang sempit untuk berfungsi 
optimal, maka normalnya fungsi badan tergantung kepada suhu 
badan yang relatif konstan. Suhu badan  terbentuk oleh keseimbangan 
produksi dan hilangnya panas badan. Suhu tubuh dihasilkan oleh proses 
metabolisme basal, pemecahan makanan saat dicerna (terutama efek 
spesific dynamic action dari protein), dan aktivitas otot. Pengeluaran 
Panas dan proporsi panas yang dikeluarkan pada suhu 21oC terdiri dari 
radiasi dan konduksi (70%), penguapan keringat (27%), pernafasan 
(2%), berkemih dan defekasi (2%).

Mekanisme pengaturan suhu badan berkembang sempurna pada 
mamalia. Meskipun demikian suhu badanya tidak selalu konstan 
sepanjang hari dan demikian pula di semua bagian badan. Berbagai 
faktor mempengaruhi suhu badan. Perubahan suhu badan harian 
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disebabkan oleh irama sirkadian, aktivitas, siklus hormonal pada 
wanita, dan berbagai faktor lain yang mempengaruhi metabolisme 
produksi panas badan dan mekanisme pengeluarannya. Sedangkan 
perbedaan suhu di berbagai bagian badan karena perbedaan struktur 
dan susunan bagian tersebut, antara lain banyaknya pembuluh darah, 
struktur kulit, lapisan lemak, rambut, permukaan basah. Batas-batas 
perubahan dan perbedaan suhu badan pada tempat pengukuran yang 
disepakati masih di bawah 0,50 C.

Meskipun telah ada mekanisme regulasi yang sempurna suhu 
badan manusia masih dapat berubah karena titik awal kerja (set point) 
berubah. Ini umumnya terjadi pada demam dan keracunan, yang suhu 
badan meningkat dan regulasi dilakukan pada suhu titik awal kerja 
yang naik. Kadang-kadang mekanisme regutasi tidak dapat mengatasi 
perubahan yang terlalu besar. Umumnya naiknya suhu badan yang 
terlalu tinggi atau rendah (kepanasan di gurun pasir, jatuh di sungai 
pada musim dingin). Mekanisme regulasi tersebut harus ditolong 
dengan mendinginkan badan dalam air es atau memanaskan dalam 
air hangat.

Suhu badan yang paling konstan dan tinggi ialah dari visera yang 
terdapat di dalam rongga badan. Suhu dubur yang menunjukan suhu 
badan dan berubah sedikit sekali karena perubahan suhu lingkungan, 
demikian juga dengan suhu membran timpani telinga. Suhu aksila 
dipengaruhi oleh keringat dan lapisan lemaknya, sedangkan suhu di 
bawah lidah dapat dipengaruhi suhu makanan pernapasan mulut, 
merokok atau mengulum. Suhu pada dahi dipengaruhi keringat.

Telah diketahui juga bahwa suhu badan merupakan salah satu 
gejala dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit infeksi. 
Dianggap bahwa kenaikan suhu tersebut merupakan reaksi alamiah 
untuk melawan penyakit. Berbagai mediator kimia seperti sitokin dan 
prostaglandin yang terbentuk pada respon peradangan memerantarai 
peningkatan suhu tubuh. Suhu badan turun pada beberapa penyakit 
sistemik, umpanya pada hipotoriod dan keracunan karena metabolisme 
yang menurun.
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TUGAS PRAKTIKAN
Pengukuran suhu tubuh

Alat Dan Bahan
1.  Termometer berbagai jenis

a.  termometer batang, 
b.  termometer badan air raksa, 
c.  termometer badan digital, 
d.  termometer inframerah

2.  Bejana Erlenmeyer
3.  Kertas tissue
4.  Air
5.  Alkohol
6.  Kapas
7.  Tensimeter merkuri

Cara kerja
1. Perbedaan suhu badan pada berbagai tempat mengukuran dan 

jenis termometer
a. Perekrutan nara coba. Selama pengukuran suhu badan, 

nara coba hendaknya duduk tenang, tidak diperkenankan 
melakukan aktivitas yang dapat mempengaruhi metabolisme 
pembentukan energi dan panas badan 

b. Pada setiap nara coba dilaksanakan satu pengukuran saja. 
Ukurlah suhu badan dengan 2 jenis termometer raksa dan 
digital secara bersama yang diposisikan di bawah lidah selama 
5 menit, kemudian berkumurlah dengan air es selama satu 
menit dan ukurlah lagi suhu badan di bawah lidah. Selanjutnya 
berkumur dengan air hangat selama 5 menit dan ukurlah 
lagi suhunya. Semua pengukuran dilakukan dengan mulut 
tertutup rapat. Ulangilah percobaan di atas dengan bernapas 
melalui mulut.
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c. Ukur suhu badan aksila dengan 2 jenis termometer raksa dan 
digital secara bersamaan.

d. Ukur suhu badan dahi dan telinga dengan termometer 
inframerah.

e. Diskusikan hasilnya

2. Pengaruh latihan terhadap suhu badan dan tanda vital lainnya
a. Perekturan nara coba.
b. Istirahat sebelum latihan. Ukur tanda vital dengan urutan: 

suhu tubuh, frekuensi denyut nadi, frekuensi pernafasan dan 
tekanan darah.

c. Latihan naik turun bangku Harvard mengikuti irama metronom 
120 ketukan per menit maksimal 5 menit; boleh kurang dari 5 
menit jika tidak mampu.

d. Segera setelah latihan, ukur tanda vital  dengan: suhu tubuh, 
frekuensi denyut nadi, frekuensi pernafasan dan tekanan 
darah. 

e. Diskusikan hasilnya.

3. Pengaruh evaporasi terhadap kehilangan panas 
a. Siapkan 3 tabung Erlenmeyer dan termometer batang.
b. Bungkuslah  1 tabung dengan kertas yang dibasahi air, 1 

tabung dengan kertas yang dibasahi alkohol dan tabung 
lainnya dengan kertas kering.

c. Tuangkan air panas ke dalam  masing-masing tabung dengan 
ukutan yang sama.

d. Masukkan termometer batang dan tutup dengan kapas.
e. Bacalah temperatur air dalam tabung setiap menit hingga 10 

menit.
f. Fenomena di atas terjadi pada tabung yang tidak mempunyai 

pengatur suhu. Diskusikan efek berkeringat dan kompres 
pada orang yang mengalami hipertermia, dimana pada 
orang terdapat sistem produksi panas, sistem sirkulasi yang 
menyebarkan suhu inti tubuh ke permukaan tubuh, sistem 
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integumen sebagai pembuangan panas, dan sistem pengatur 
suhu badan.

DAFTAR PUSTAKA
1. Guyton, A.C dan Hall, J.E. (2015). Textbook of Medical Physiology, 

Elsevier Saunders.
2. Gabriel, J.F., 2000, Fisika Kedokteran, EGC, Jakarta.
3. Cameron, J.R, 1978, Medical Physics,  Florida.
1. Lawrence, J.H., Gofman, J.W. and Hayes, T.L. 1080, Advances in 

Biological and Medical Physics, 17 eds, Academic Press Inc., U.S.
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HASIL PRAKTIKUM 

PENGATURAN SUHU TUBUH
A. Pengukuran suhu badan

Nama Probandus :  ……………………………………..
Umur  :  ……………………………………..
Jenis Kelamin :  ……………………………………..
Bangsa  :  …………………………………….
Tinggi Badan :  …………………………………….
Berat Badan :  …………………………………….

No Tempat/Rute Pengukuran
Suhu Badan

Termometer 
air raksa

Termometer 
digital

Termometer 
inframerah

1

2
3
4

Oral (sub lingua)
- Mulut tertutup
- Mulut terbuka
- Didahului berkumur de-

ngan air hangat
- Didahului dengan kumur 

air dingin
Aksila
Telinga
Dahi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bahaslah perbedaan suhu karena perbedaan tempat pengukuran dan 
termometer yang digunakan!
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C. Efek evaporasi

Menit ke Suhu air dalam 
tabung  permukaan 

kering

Suhu air dalam 
tabung  permukaan 

basah air

Suhu air dalam 
tabung  permukaan 

basah alkohol
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Yogyakarta, 
                          
Tanda Tangan Instruktur   Tanda Tangan Praktikan

( …………………………..)   (…………………………)
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TOPIK :  Praktikum Mikrobiologi
PERTEMUAN KE  :  1
SUB TOPIK : Morfologi Bakteri dan Pengecatan 
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM: Mahasiswa dapat menjelaskan ber-

bagai bakteri pathogen penyebab 
demam dan berbagai macam cara 
pengecatan bakteri

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS: 
Pada akhir praktikum mahasiswa mampu menjelaskan: 
1. Macam-macam, bentuk, susunan bakteri dan sifatnya terhadap 

pewarnaan Gram dan Neisser.
2. Gambaran bentuk koloni bakteri (Staphylococcus sp, Streptococcus 

sp (Alfa,Beta dan Gamma hemolitik) pada media agar darah; 
Corynebacterium difteriae pada Media agar darah tellurit dan 
Escherichia coli dan Salmonella pada media Mac Conkey.

3. Identifikasi bakteri dengan pewarnaan gram

DASAR TEORI
Morfologi Bakteri dan Pengecatan

A. Morfologi Bakteri
Secara garis besar bentuk dan penataan dasar bakteri,dapat 

dibedakan :
1. Bentuk Kokkus: tunggal, berpasangan (diplococcus), rantai 

(streptococcus),  bergerombol seperti anggur (staphylococcus), 
kelompok empat (tetrad) dan kubus.

2. Bentuk batang (basil): tunggal, berpasangan (diplobasilus), rantai 
(streptobasilus), bentuk pagar, beberapa basilus membentuk 
endospore, bentuk V,X,Y.

3. Bentuk kokobasilus dan koma
4. Bentuk spiral: kumparan ketat dan panjang (spiroketa), kumparan 

longgar,pendek dan kaku (spirilum)
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Gambar 1. Bentuk sel bakteri

Dari sifat bakteri terhadap cat gram dapat digolongkan menjadi dua, 
yaitu:
1. Bakteri Gram Positif : adalah bakteri yang mengikat cat utama 

dengan kuat,sehingga tidak dapat dilunturkan oleh zat peluntur 
dan tidak mengikat cat penutup. Di bawah pengamatan mikroskop 
bakteri berwarna ungu (gentian violet).

2. Bakteri Gram Negatif : bakteri yang tidak mengikat cat utama 
dengan kuat,sehingga dapat mengikat warna penutup. Di bawah 
mikroskop sel bakteri berwarna merah (safranin). 

Beberapa contoh bakteri Gram positif dan Gram negatif :
Bakteri Gram Positif
1. Bentuk koken: Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, 

Peptococcus, Streptopeptococcus
2. Bentuk Batang: Corynebacterium, Mycobacterium, Basillus, 

Clostridia

Bakteri Gram Negatif 
1.  Bentuk koken:  Neisseriae  (N. meningitidis, N. gonorrhoe)
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2.  Bentuk batang: Enterobacteriaceae ( Escherichia  coli, Salmonella, 
Shigella, Vibrio, Proteus, Pseudomonas)

1. Staphylococcus
Staphylococcus adalah kuman bentuk coccus, Gram positif, 

diameter 0,5–1,5 µm, tersusun secara tunggal berpasangan, tetrad, 
rantai pendek (3 atau 4 sel) atau tidak beraturan berbentuk seperti 
anggur. Bakteri ini tidak bergerak, tidak membentu spora, katalase 
positif, tidak berkapsul, kebanyakan sebagai fakultatif anaerob. Genus 
Staphylococcus ada 23 spesies. Yang terdapat pada manusia antara 
lain: Staphylococcus aureus, Staphylococcus hominis, Staphylococcus 
warneri, Staphylococcus haemoliticus, Staphylococcus capitis, dan lain-
lain.

Kebanyakan Staphylococcus terdapat di kulit dan membrana 
dan terkadang hidup sesuai kebutuhannya seperti di lubang telinga 
luar, kulit kepala dan dahi yang banyak terdapat kelenjar sebacea. 
Adapun Staphylococcus yang menjadi penyebab infeksi pada manusia 
adalah:  Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus 
dan Staphylococcus epidermidis. Staphylococcus aureus sering 
menimbulkan infeksi kulit seperti cellulitis, pustula, bisul, impetigo dan 
luka pasca bedah. Sering pula menimbulkan infeksi pada pasien rawat 
inap di rumah sakit (infeksi  nosokomial).

Koloni Staphylococcus digunakan sebagai sifat tambahan pada 
identifikasi spesies, dimana Staphylococcus aureus yang koloninya 
berdiameter 6 – 8 mm, halus, rata, agak cembung, mengkilat, 
berpigmen dari krem kekuningan sampai orange. Pada Staphylococcus 
epidermidis memiliki  koloni yang relatif kecil dengan diameter 2,5 – 6 
mm, tidak berpigmen.

2.  Streptococcus
Streptococcus termasuk dalam familia Streptococcaseae, bersifat 

Gram (+), berbentuk coccus, tersusun membentuk rantai dengan 
ukuran bervariasi, kadang-kadang membentuk susunan tetrad. 
Streptococcus hidup secara fakultatif aerob, terdapat beberapa strain 
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yang mikro aerofilik atau anaerob aerotoleran. Identifikasi Streptococci 
didasarkan atas karakteristik antigenik tipe hemolitik dan karakteristik 
fisiologiknya. Streptococcus equirimus adalah spesies yang sering 
menyerang manusia, dan sebagai patogen penyebab sepsis peuperal, 
faringitis, selulitis, pneumonia, osteomyelitis, bakteremia, endokarditis, 
abses otak dan meningitis.

Streptococcus pneumoniae sering menyebabkan otitis media dan 
bakteremia pada bayi dan anak-anak. Bahan pemeriksaan diambil 
tergantung pada lokasi infeksinya. Bahan tersebut bisa berupa  :  
usapan tenggorok, pus, darah, urine, feses, sputum, LCS, cairan pleura 
dan lain-lain.Serum digunakan untuk pemeriksaan antibodi. Pada agar 
darah Streptococcus  membentuk  koloni   bulat, halus, jernih, mengkilat   
dengan   diameter 0,1 – 1 mm. Klasifikasi Streptococcus berdasar 
morfologi koloni dan hemolisa pada agar darah dibagi menjadi : 
a. Streptococcus α hemolitik; (ditandai dengan suatu zona yang 

samar-samar disekitar koloni, sering disertai perubahan warna 
media menjadi kehijau-hijauan atau kecoklat-coklatan. Lebar zona 
1-2 mm, dengan tepi tidak jelas, disebabkan lisis sebagian dari 
eritrosit.

 Contoh: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans.
b. Streptococcus β hemolitik; ditandai dengan suatu zona yang 

jernih tidak berwarna disekitar koloni. Lebar zona 2-4 mm dengan 
tepi yang jelas, akibat lisis yang sempurna dari eritrosit.

 Contoh: Streptococcos pyogenes (paling patogen), Streptococcus 
agalactiae (merupakan flora normal pada genitalia  wanita dan 
menjadi penyebab penting sepsis  dan meningitis pada neonatal).

c. Stretococcus γ hemolitik; tidak terjadi perubahan pada agar darah. 
Kadang-kadang dinamakan Streptococcus indiferen (indifferent 
streptococci). Contoh: Streptococcus faecalis, Streptococcus bovis, 
Streptococcus mulleri.

3.   Corynebacterium diphteriae  
Corynebacterium diphteriae merupakan anggota dari genus 

Corynebacterium yang terpenting, yang menyebabkan penyakit difteri 
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pada manusia oleh karena kemampuannya menghasilkan eksotoksin 
yang sangat kuat. Bakteri ini berbentuk batang, Gram positif, tidak 
membentuk spora, tidak tahan asam, bersifat aerob atau fakultatif 
anaerob, katalase positif dan tidak bergerak. Ciri khas bakteri ini adalah 
adanya pembengkakan tidak teratur pada salah satu ujungnya yang 
menghasilkan bentuk seperti gada. Pada pengecatan dengan Neisser 
(pewarnaan granula), mempunyai bentuk menyerupai “halter” dengan 
badan tampak berwarna kuning dan granula tampak biru kehitaman. 
Granula metakhromatik merupakan deposit fosfor Corynebacterium 
diphteriae.

Pada media agar darah, koloni Corynebacterium tampak kecil, 
bergranula, berwarna kelabu dengan batas yang tidak teratur dan 
daerah hemolisis yang kecil. Pada media agar Tellurit koloni berwarna 
kelabu sampai hitam akibat adanya reduksi Tellurit. Kelainan oleh 
bakteri ini khas dengan terbentuknya pseudomembran. Apabila 
radang difteri dimulai pada saluran pernafasan, biasanya timbul sakit 
tenggorokan dan demam, timbul kelemahan sampai sesak nafas oleh 
karena sumbatan selaput / pseudomembran. Bahan pemeriksaan dapat 
diambil dari usapan hidung, tenggorokan atau lesi yang dicurigai.

4.  Enterobacteriaceae
Familia Enterobacteriaceae adalah sekelompok bakteri batang 

Gram negatif yang biasanya fakultatif anaerob, anggotanya terdiri atas 
group organisme yang besar dan beragam struktur antigenik serta 
sifat biokemiknya. Genera didalam familia ini ditetapkan berdasarkan 
karakteristik biokimia, sedangkan pengelompokkan spesies didasarkan 
pada karakteristik biokemik dan ekologik.

Bakteri ini hidup di dalam intestinum manusia dan hewan, di tanah 
dan di tanaman. Beberapa bersifat parasit, kebanyakan saprofitik. 
Beberapa spesies patogenik terhadap manusia, menyebabkan penyakit 
infeksi antara lain infeksi enterik dan septikemik. Anggota familia ini 
utamanya bersifat motil (bergerak), walaupun ada beberapa strain yang 
non motil (Shigella dan Klebsiella). Spesies-spesies motil dimungkinkan 
oleh adanya flagella peritrik hal itu berbeda dengan anggota familia 
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Pseudomonadaceae yang memiliki flagella polar. Beberapa strain 
Shigella, Salmonella, Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, dan Proteus 
memiliki fimbriae atau pili. Seluruh spesies dapat memfermentasi 
glukosa. Beberapa genera memiliki karakteristik tidak menghasilkan 
gas dari fermentasi karbohidrat.

5. Bakteri Anaerob 
Kuman anaerob adalah mikroorganisme/bakteri yang untuk 

proses pertumbuhannya membutuhkan penurunan kadar oksigen 
dalam jumlah tertentu dan tidak dapat hidup pada media padat dalam 
suasana udara biasa.

Dengan diketahuinya bahwa metronidazole hanya berefek 
terhadap kuman anaerob,maka untuk definisi praktis dapat dikatakan 
bahwa kuman anaerob adalah : kuman yang untuk pertumbuhannya 
membutuhkan pengurangan kadar oksigen,tidak tumbuh pada suasana 
udara biasa pada media padat,dan sensitif terhadap Metronidazole 
(Metronidazole disk 5 ugr), Bakteri aerob memiliki sistem sitokrom untuk 
memetabolisme oksigen dan memiliki enzim superoksid desmutase 
(SOD) mengkatalisis sebagaimana reaksi berikut :  O2

-+ O2
- + 2H+H2O2 

+ O2 dan memiliki enzim Katalase mengkatalisis sebagaimana reaksi 
berikut :  2 H2O2   2H2O + O2

Reaksi reduksi-oksidasi pada bakteri anaerob, oksigen akan 
tereduksi menjadi produk yang toksik (anion superoksida, hidrogen 
peroksida, hidroksi radikal). Bakteri anaerob tidak memiliki enzim 
superoksida desmutase (SOD) yang dapat mengkatalisis molekul anion 
superoksida (O2

-) menjadi Oksigen (O2) dan hidrogen peroksida, juga 
tidak memiliki  enzim katalase yang dapat memecah hidrogen peroksida 
(H2O2) menjadi air (H2O) dan oksigen (O2) yang tidak toksik.
Contoh bakteri anaerob : Bacteroides fragilis, Fusobacterium, 
Lactobacillus, Propionibacterium, Clostridium, Peptostreptococcus 
dan Veilonella.
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B. Pemeriksaan Mikroskopik Dan Pengecatan
Secara garis besar pemeriksaan terhadap kuman/bakteri 

dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan secara makroskopik dan 
pemeriksaan secara mikroskopik. Pemeriksaan secara makroskopik 
dengan mengamati bentuk/jenis/ukuran koloni dan sifat-sifatnya pada 
perbenihan padat. Pemeriksaan secara mikroskopik dengan melihat 
bentuk, susunan, sifat-sifat bakteri terhadap pewarnaan di bawah 
mikroskop.

Pembuatan Preparat
Bahan pemeriksaan yang dikirim langsung diperiksa untuk 

diketahui adanya kuman penyebab penyakit. Untuk itu dibuat suatu 
preparat dari bahan pemeriksaan, dengan pengecatan atau tidak, 
kemudian diperiksa di bawah mikroskop.

Teknik Pembuatan Preparat Oles

Gambar 2. Pembuatan Preparat dengan 
Cara Pewarnaan/Pengecatan Kuman

Pada pemeriksaan mikroskop dengan pengecatan dimaksud agar terjadi 
kontras warna antara bakteri dengan sekitarnya, sehingga bakteri akan 
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terlihat lebih jelas. Untuk melakukan pengecatan haruslah terlebih 
dahulu dibuat suatu preparat yang baik, tidak terlalu tebal, difiksasi 
dengan baik. Preparat dapat dibuat dari material langsung, tanaman 
pada media padat maupun media cair.

Macam-Macam Pengecatan
Pada umumnya pengecatan dibagi atas 3 macam:
1. Pengecatan sederhana, 
 Adalah pengecatan kuman dengan menggunakan satu jenis zat 

warna
      Contoh:   karbol fuchsin, methyleen blue, gentien violet.
2. Pengecatan diferensial/pengecatan majemuk
 Adalah pengecatan kuman dengan menggunakan lebih dari satu 

macam zat warna
      Contoh: pengecatan Gram, pengecatan Ziehl Neelsen.
3. Pengecatan khusus
      Pengecatan disini bertujuan untuk mewarnai alat-alat tambahan 

bakteri (kapsula, granula, flagella). Pengecatan untuk kapsul 
dengan menggunakan pengecatan Burri, Flu, Gins. Pengecatan 
Gray untuk melihat flagella. Pengecatan Klein untuk melihat spora 
bakteri. Pengecatan Neisser untuk melihat granula. 

Beberapa Contoh Pewarnaan Bakteri
1. Pengecatan Gram 

- Buatlah sediaan oles, tuanglah pada sediaan tersebut zat 
warna karbol-gentian-ungu (Gram A), biarkan 1 menit,

- Zat warna dibuang dan segera diberi larutan lugol (Gram B) 
(tanpa dicuci terlebih dahulu), biarkan 1 menit.

- Lugol dibuang dan sediaan dicuci dengan alkohol 96% (Gram 
C) sampai tidak ada lagi zat warna yang terlarut.

- Cuci dengan air bersih.
- Tuangi larutan air fuchsin (Gram D) dan biarkan 1 menit.
- Cuci lagi dengan air sampai bersih.
- Keringkan dengan kertas saring, periksa di bawah mikroskop 
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dengan lensa celup-minyak.
- Hasil pewarnaan: kuman Gram positif berwarna ungu dan 

kuman Gram negatif berwarna merah.

2. Pengecatan Neisser
Diantara bakteri bentuk batang yang bersifat Gram positif dan 

tidak tahan asam, ada yang di dalam badannya mengandung granula 
metakhromatik (volutin) yang tampak berwarna lain dari zat warna yang 
diberikan. Kuman Corynebacterium diphtheriae, penyebab penyakit 
difteri mengandung granula tersebut. Granula ini pertama kali diamati 
oleh Babes dan Ernst, maka dari itu dinamakan juga granula Babes-
Ernst.

Tehnik pewarnaan Neisser:
- Buatlah sediaan oles.
- Campurkan dua bagian Neisser A dengan satu bagian Neisser 

B, dan warnai sediaan tersebut dengan campuran ini selama 15 
detik.

- Tuangkan Neisser C selama 15 detik.
- Keringkan diantara kertas saring (tanpa dicuci dengan air).
- Hasil pewarnaan: kuman difteri tampak berbentuk batang seperti 

halter dengan batangnya berwarna kuning-coklat dan kedua 
granula bipolernya berwarna lembayung (ungu tua).

TUGAS PRAKTIKAN
Morfologi Bakteri Dan Pengecatan Gram

1. Alat Dan Bahan
a. Mikroskop   
b. Minyak Imersi  .  
c. Objek glass     
d. Minyak imersi 
e. Gelas Penutup
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f. Preparat awetan/gambar slide
g. Contoh kultur kuman yang diperlukan

2. Cara Kerja
a. Pengamatan Morfologi Bakteri

i. Mengamati dan menggambar morfologi bakteri secara 
mikroskopik (contoh bakteri Gram positif dan negatif, 
bentuk kokkus dan basil)

ii. Mengamati dan menggambar morfologi bakteri secara 
makroskopik (bentuk koloni dari Staphylococcus sp, 
Streptococcus (alfa, beta dan gama hemolitik), C.difteriae, 
M.tuberculosis.

iii. Mendiskusikan dan menyimpulkan hasil pengamatan dan 
dibuat pada buku laporan.

b. Pengecatan Bakteri
i. Membuat preparat oles dari kultur kuman yang 

disediakan. 
ii. Pengecatan preparat oles dengan teknik pewarnaan 

Gram 
iii. Mengamati dan menggambar bentuk, susunan dan sifat 

pengecatan kuman
iv. Mengidentifikasi hasil pewarnaan gram

3. Laporan 
 Laporan praktikum dibuat di lembar kerja yang akan diberikan 

pada saat pelaksanaan praktikum.

DAFTAR PUSTAKA
Jawetz, Brooks, GF.Melnick,Jl. 2008. Medical Microbiology. Appleton &              

Lange Prentice Hall International, USA.
Tortora,GJ. Funke,BR. Case, CL. 2001. Microbiology an Introduction, 

World Student series, USA.
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TOPIK : Praktikum Mikrobiologi
PERTEMUAN KE  : 2
SUB TOPIK : Morfologi Jamur dan Pengecatan
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM: Mahasiswa dapat menjelaskan ber-

bagai jamur pathogen penyebab 
de mam dan cara pengecatan 
jamur

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS: 
Pada akhir praktikum mahasiswa mampu: 
1. Melakukan pemeriksaan morfologi jamur secara mikroskopik 

dengan pengecatan LPCB
2. Melakukan pemeriksaan morfologi jamur secara makroskopik 

dengan pengamatan koloni pada media sabouroud dekstrosa 
agar

3. Melakukan pemeriksaan pengecatan LPCB koloni jamur

DASAR TEORI
Morfologi Jamur dan Pengecatan Jamur

Jamur termasuk fillum Thallofita yang tidak mempunyai akar, 
batang, dan daun, sehingga tidak bisa menyerap makanan dari tanah 
dan tidak bisa mencerna makanan sendiri karena tidak mempunyai 
klorofil. 

Jamur dapat diidentifikasi berdasarkan 3 bagian yaitu :
a.  Koloni

Koloni adalah kumpulan jamur sejenis yang terdapat pada ruang 
yang sama. Koloni jamur memiliki bentuk, sifat dan warna yang 
berbeda, dikenal tiga macam koloni jamur:
1)  Koloni ragi (yeast colony), dari sel-sel ragi dan tidak memiliki 

miselium. Sel- sel ragi membentuk tunas dan pada jamur tertentu 
ada yang membentuk askospora.

2)  Koloni menyerupai ragi (yeast like colony),  terdiri dari sel-sel ragi, 
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dan miselium semu (pseudomiselium). Sel–sel ragi membentuk 
tunas tetapi tidak membentuk askospora., 

3)  Koloni filament (filamentous colony)terdiri atas hifa sejati, yang 
membentuk miselium dan juga membentuk spora

 Koloni jamur memiliki sifat permukaan yang berbeda yaitu  : seperti 
kapas (cottony atau fluffy), seperti beludru (velvety), seperti kapur 
(chalky), seperti powder (powdery), seperti lilin (waxy), sedangkan 
warna koloni jamur tampak putih sampai kehitaman, merah, 
jingga, orange

b.  Hifa
Hifa adalah elemen terkecil dari jamur tersusun atas benang–

benang (filamen) yang terdiri dari komponen dinding sel, cairan sel 
(protoplasma) dan inti (nucleus). Pada umumnya hifa mempunyai 
sekat(septa)dan dibedakan menjadi  tiga macam yaitu hifa vegetatif, 
hifa udara dan hifa produktif.

Gambar 3. Morfologi hifa jamur

Menurut bentuknya hifa dibedakan menjadi tiga macam yaitu: 
1).   hifa bersepta (benang yang dibatasi oleh dinding pemisah),
2).   hifa tidak bersepta ( tidak dibatasi oleh sekat-sekat/dinding)
3).   hifa semu (hifa seperto rangkaian sel-sel,tetapi  dapat terpisah)
Warna hifa merupakan pigmen yang dihasilkan pada spora-spora 
jamur. Hifa jamur family dermaticeae berwarna hitam atau tengguli 
tua sedangkan hifa pada family monilliceae biasanya tidak berwarna
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c.  Spora
Spora jamur merupakan alat reproduksi.Reproduksi jamur dapat 

dilakukan secara vegetatif dan generatif.Oleh karena itu spora yang 
dihasilkan oleh jamur dibedakan menjadi dua yaitu;spora seksual dan 
aseksual

1)  Spora seksual
Yaitu spora dibentuk dalam organ khusus dimana sebelumnya 

terjadi penggabungan, sehingga hifa dan gabungan ini membentuk 
alat reproduksi yang khas yaitu : a). Askospora: spora dibentuk dalam 
kantong atau askus (jamur Ascomycetes),b).Basiodospora: spora 
dibentuk pada bagian atas basidium ( jamur basidiomycetes), c). 
Oospora: Spora dibentuk dalam oosit askospora dalam askus (jamur 
Ascomycetes).

Gambar 4. Bentuk spora seksual jamur

2) Spora Aseksual
Yaitu spora yang langsung dibentuk oleh hifa tanpa melalui 
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penggabungan dari hifa-hifa produktif.Ada tiga jenis spora aseksual 
yaitu: a). Talospora, meliputi Artospora (spora langsung dibentuk dalam 
satu hifa atau miselium,dengan membagi proto plasma), Blastospora ( 
anak sel yang dibentuk dari suatu sel atau induk,umumnya pada ragi ) 
dan Klamidiospora( hifa pada bagian tengahnya membentuk tonjolan 
protoplasma, dan selanjutnya protoplasma terbagi-bagi menjadi spora). 
b). Konidospora, dibentuk dari ujung hifa, protoplasma membagi 
diri sehingga terdapat  dua macam bentuk yaitu; makroknidia dan 
mikrokonidia. c). Sporagiospora dibentuk dari sporangium yaitu dari 
ujung hifa atau miselium khusus yang berbentuk benjolan,benjolan itu 
dibentuk oleh spora.

Gambar 5. Macam-macam spora aseksual jamur

Pemeriksaan Laboratorium pada Infeksi Jamur
Pemeriksaan jamur sebaiknya dikerjakan pada biosafety cabinet, 

untuk menghindari kontaminasi dan mencemari petugas laboratorium 
dan lingkungan. Jamur yang ditemukan pada bahan steril, seperti darah, 
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cairan serebrospinal, cairan pleura, dan cairan sendi diduga sebagai 
penyebab infeksi. Jamur yang diisolasi dari saluran napas, saluran 
cerna, vagina, saluran kemih, dan kulit harus diinterpretasikan secara 
hati-hati dan akan bermakna jika dihubungkan dengan gambaran 
klinik. 

Bahan yang digunakan untuk pemeriksaan jamur tergantung pada 
tipe penyakitnya, antara lain: 
1.  Mikosis superfisialis   : kerokan kuku, kulit, dan rambut
2.  Mikosis sub kutis     : pus, bahan aspirasi maupun biopsi
3.  Mikosis profunda : feses, rectal swab, oral swab, sputum, vaginal 

swab, atau liquor cerebrospinal, darah.

Cara pemeriksaan jamur dapat dilakukan dengan dua cara :
1. Pemeriksaan mikroskopis
 Dapat dilakukan dengan dua cara :
a. Preparat natief (tanpa pengecatan), yaitu dengan menggunakan 

larutan garam fisiologis atau KOH 10-20 %
b. Dengan pengecatan: pengecatan sederhana dengan Lactophenol 

(LP) atau dengan Lactophenol Cotton Blue (LPCB), atau pengecatan 
differensial dengan Gram, ZN, Gommoimethenamine Silver Nitrat 
(GMN), PAS ataupun modifikasi Brown Brenn.

Cara pembuatan preparat mikroskopis dan pengecatan :
a. Cara membuat kerokan kulit dan pemeriksaannya :

-  bersihkan kulit dengan alkohol 70 %  (yang dikerok sebaiknya 
bagian tepi dari lesi yang paling aktif dan tertutup oleh 
skuama)

-  keroklah dengan skalpel, miring dengan membuat sudut 450 
ke arah atas

-  hasil kerokan ditampung pada kertas bersih, objek glass atau 
cawan petri

-  letakkan satu tetes larutan KOH 10 % pada objek glass
-  basahkan ujung jarum/ose pada larutan tersebut, kemudian 

dikenakan pada   kerokan kulit



Buku Petunjuk Praktikum BLOK 8 Tahun I l 25

-  ambil beberapa skuama, letakkan pada larutan tersebut 
kemudian tutuplah  dengan deck glass

-  tunggu + 10 menit atau lewatkan sediaan tersebut beberapa 
kali di atas api jangan sampai mendidih

-  periksa di bawah mikroskop dengan kondensor rendah, mula-
mula dengan perbesaran 100 x untuk mencari bagian kulit 
yang diperiksa, kemudian dengan perbesaran 400 x dan bila 
perlu dengan perbesaran 1000 x dengan minyak imersi

b. Cara membuat sedian rambut dan pemeriksaannya :
-  rambut yang dicurigai diambil dan dipotong-potong, kemudian 

diberi KOH 10   % dan diperiksa seperti pada pemeriksaan 
kulit.

c. Cara membuat sediaan kuku :
- dengan menggunakan skalpel kuku dikerok dan ditampung 

dalam petri
- bagian yang dikerok adalah bagian distal kuku antara kulit 

dan kuku, sedang bagian proksimal adalah pada basis kuku di 
bawah kulit dengan sedikit diangkat.

d. Cara  pengecatan jamur dengan Lactophenol Cotton Blue ( 
LPCB)
- Kaca obyek  dibersihkan dengan alkohol sampai bebas dari 

lemak dan debu
- Jamur diambil dari tempat isolasi dengan menggunakan jarum 

ose. 
- Tetesi air aquades dengan jarum ose  dan direnggangkan pada 

kaca obyek
- Jamur yang sudah renggang  kemudian ditetesi  Lactophenol 

Cotton Blue ( LPCB) dan ditutup dengan kaca penutup
- kaca obyek tidak boleh ada gelembung udara dalam kaca 

benda tersebut.
- Kemudian diamati dengan mikroskop perbesaran lemah, 

sedang dan kuat. 
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Gambar 6  Prosedur Pengecatan jamur dengan  Lactophenol Cotton Blue  
(LPCB)

2. Pemeriksaan dengan biakan
Media yang dipakai adalah: Sabaroud Dekstrosa Agar (S), 

Sabouroud Dekstrosa Agar + Chloramphenicol 0,5 gram \ liter (S+).
Media lainnya yang dapat digunakan adalah: Mycosil, Corn 

Meal Tween 80 agar (CMT) agar atau Brain Heart Infusion Agar (BHI). 
Penanaman dilakukan pada temperatur kamar.

Diagnosa Laboratorik Jamur
Identifikasi spesies dilakukan secara mikroskopik terhadap bagian 

koloni seperti spora (makrokonidia/mikrokonidia), karakteristik hifa 
(spiral, berpektin) dan morfologi spora. Contoh jamur Candida.

Jamur penyebab infeksi pada manusia menimbulkan gejala 
bervariasi. Salah satu gejala infeksi jamur yang bersifat sistemik 
adalah gejala demam disebabkan oleh jamur yang bermacam-macam, 
misalnya jamur Aspergillus, menyerang paru-paru., Blastomikosis 
infeksi oleh  jamur Blastomyces, lesi primer timbul di paru tetapi 
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penderita    biasanya datang dengan lesi di kulit. Kandidosis disebabkan 
patogen utama adalah Candida albicans sedang spesies yang lain 
umumnya bersifat apatogen.

Jamur Candida
Candida dapat tumbuh dengan mudah pada media Sabourud 

agar dengan membentuk koloni ragi yang sifat-sifatnya khas, yakni : 
permukaaan halus, menonjol, licin berwarna putih kekuningan dan 
berbau ragi. Dalam tubuh manusia jamur Candida ini dapat hidup 
sebagai saprofit/parasit, yaitu dalam alat pencernaan, alat pernafasan, 
atau dalam vagina orang sehat. Dalam keadaan tertentu maka sifat 
Candida ini dapat berubah menjadi patogen dan dapat menyebabkan 
penyakit yang disebut Kandidosis atau Kandidiasis.
Faktor predisposisi terjadinya Kandidiasis pada seseorang adalah :
1. Faktor endogen

1.1. perubahan  fisiologi tubuh, misalnya :
- kehamilan, terjadi perubahan di dalam vagina.
- Obesitas, menyebabkan banyak keringat sehingga 

mudah terjadi laserasi kulit dan mempermudah infestasi 
Candida.

- Endokrinopati, yaitu gangguan konsentrasi gula dalam 
darah. Pada kulit menyuburkan pertumbuhan candida.

- Pengaruh pemberian obat seperti: antibiotika, 
kortikosteroid, sitostatika.

- Pemakian alat-alat di dalam tubuh seperti: gigi palsu, 
infus, dan kateter.

- Penyakit – penyakit menahun seperti TBC, keganasan.
1.2. Umur

- orang tua dan bayi lebih mudah terkena infeksi, karena 
status imunologinya tidak sempurna.

1.3. gangguan imunologis
- misal: pada penyakit genetik.

2. Faktor eksogen
2.1. iklim panas dan kelembaban
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2.2. kebiasaan dan pekerjaan yang banyak hubungannya dengan 
air

2.3. kebersihan dan kontak dengan penderita

Klasifikasi dan Gambaran Klinis dari Kandidiasis.
1. Kandidiasis selaput lendir

a. Kandidiasis oral.
b. Perlece, yaitu pada sudut mulut terjadi perlukaan kulit dan 

terjadi erosi.
c. Vulvovaginitis dan Kandidiasis vaginitis.
d. Balanitis atau Balanoptisis.
e. Kandidiasis mukokuta kronik.

2. Kandidiasis Kutis
a.  Lokalisata : intertriginosa,  daerah perianal
b.  Generalisata
c.  Paronikia dan Onikomikosis
d.  Kandidiasis kutis granulomatosis

3. Kandidiasis Sistemik: endokarditis, meningitis, pielonefritis, 
septikemia

4. Reaksi Id : Reaksi Allergi

Diagnosa Laboratorik Candida
Sel yeast Candida dapat dideteksi tanpa pengecatan atau dengan 

pengecatan Gram; preparat kulit, urin, discharge vagina atau eksudat 
dari permukaan mukosal. Yeast berbentuk kecil, oval, berdiameter 2 
– 4 lm. Tunas tunggal dapat teramati. Pada preparat yang dicat, yeast 
tampak seperti menempel pada pseudohifa, yeast dan pseudohifa 
bersifat Gram positif.

Kultur
Cancida albicans tumbuh baik pada media Agar Sabaroud 

Dekstrose. Koloni berwarna krem berbentuk seperti pasta, tampak 
setelah inkubasi 24-48 jam, 350 - 370 C. koloni memiliki bau yeast 
yang khas dan sel tunas dapat mudah teramati dengan pemeriksaan 
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mikroskopik langsung baik tanpa atau dengan pengecatan. Sifat-sifat 
khas dari koloni/yeast Candida pada media Sabaroud Agar, yakni 
menonjol dari permukaan medium, permukaan koloni halus, licin, 
berwarna putih kekuning-kuningan dan berbau ragi.

Jamur Aspergillus
Aspergillus adalah jamur saprofit, terdapat 8 spesies yang dikenal 

sebagai patogen pada manusia. Perbedaan genera ditandai dengan 
adanya pembengkaan ujung konidiofora yang memproduksi rangkaian 
konidia. Hifa bersepta dan bercabang diproduksi pada jaringan, tetapi 
dimorfisme yeast – misselial tidak terjadi pada jamur ini. Dalam 
jaringan, eksudat atau dahak, spesies Aspergillus terdapat filamen, 
struktur bersepta yang biasanya bercabang secara dikotom.

Kultur
Biakan pada Sabaroud Agar yang dieramkan pada suhu 370 - 400 

C tumbuh sebagai koloni-koloni yang berwarna kelabu-hijau dengan 
kubah konidiofora di tengah. Yang belakangan ini menyokong rantai-
rantai konidia yang memancar secara khas.

GAMBARAN MIKROSKOPIK JAMUR
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 Yeast cell dan Pseudohifa Koloni  Candida albican
 Candida albicans 

TUGAS PRAKTIKAN 
Morfologi Jamur Dan Pengecatan Jamur

1. Alat Dan Bahan
a. Preparat awetan jamur Candida, Aspergillus
b. Koloni jamur pada media Sabaroud Dekstrosa Agar
c. Mikroskop, obyek glass, LPCB

2. Cara Kerja
a. Amati mikroskopik  dan  koloni jamur Candida, Aspergillus 

pada media Sabaroud Dekstrosa Agar.  
b. Gambarlah preparat awetan tersebut pada laporan dan 

bandingkan cirri-ciri kharakteristik masing-masing spesies. 
c. Melakukan pengecatan jamur dengan LPCB dari koloni jamur

3. Laporan praktikum dibuat di lembar kerja yang akan diberikan 
pada saat pelaksanaan praktikum.
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TOPIK : Praktikum Mikrobiologi
PERTEMUAN KE  : 3
SUB TOPIK : Uji Sensitivitas dan Potensi Antibiotik
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM: Mahasiswa mampu menjelaskan 

cara kerja zat antibiotika
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS: 
Pada akhir praktikum mahasiswa mampu: 
1. Menjelaskan berbagai metode untuk memeriksa kuman terhadap 

berbagai antibiotika.
2. Melakukan interpretasi hasil test kepekaaan dan menerapkan 

dalam mengobati penderita penyakit infeksi.
3. Menjelaskan mekanisme resistensi bakteri terhadap berbagai 

antibiotik

DASAR TEORI
Uji Sensitivitas Dan Potensi Antibiotik

A. Uji  Sensitivitas  Antibiotika
Obat antimikroba meliputi antibiotik dan antimikroba kimia (agen 

kemoterapi). Antibiotik adalah sebagai substansi yang diproduksi 
oleh mikroorganisme hidup, baik dari ekstrak kultur atau difiltrasi 
dari fungi seperti Penicillium dan Cephalosporium dari bakteri seperti 
Streptomyces dan Bacillus. Suatu obat antibiotik yang baik harus 
memiliki toksisitas selektif, yakni pada konsentrasi tertentu tidak 
mengganggu metabolisme hospes, tetapi mengganggu metabolisme 
penyebab infeksi.

Daya kerja antibiotik pada tingkat sel dapat dibedakan atas:
1.  Menghambat dinding sel mikroorganisme
2.  Merubah permeabilitas membran sel atau menghambat transport 

aktif
3.  Menghambat sintesa protein
4.  Menghambat sintesa asam nukleat
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Pada dekade ini banyak berkembang strain bakteri yang resisten 
antibiotik, sehingga dapat menyulitkan pengobatan penyakit infeksi. 
Problem resistensi ini merupakan masalah kesehatan yang serius. 
Mekanisme resistensi ini dapat terjadi dengan cara:
1. Mikroorganisme menghasilkan enzim yang dapat merusak obat 

yang aktif.
Contoh:
- Staphylococcus resisten terhadap Penicillin G, dengan 

menghasilkan enzim β laktamase yang merusak obat.
- Bakteri Gram (-) resisten terhadap Chloramphenicol dengan 

menghasilkan enzim asetiltransferase.
2. Mikroorganisme mengubah permeabilitas terhadap antibiotik.
 Streptococcus mempunyai penghalang permeabilitas alamiah 

terhadap    aminoglikosida.
3. Mikroorganisme mengubah lintasan metabolisme agar tidak 

terhambat oleh antibiotika yang dipaparkan.
4. Mikroorganisme mengubah enzim yang dimilikinya agar dapat 

menjalankan fungsi metabolismenya tanpa dipengaruhi kerja 
obat.
Penyabab resistensi bakteri terhadap antibiotik dapat karena faktor 

genetik dan non genetik. Faktor genetik dapat karena kromosomal 
ataupun ekstrakromosomal (plasmid).

Peranan Laboratorium Dalam Pemilihan Antibiotika dan Penentuan 
Dosis

Keberhasilan suatu kemoterapi tergantung beberapa hal, yang 
penting adalah kepekaan/sensitivitas organisme penyebab terhadap 
antibiotik yang digunakan. Kepekaan organisme dapat diuji di 
laboratorium dengan cara:
1. Difusi disk/Cakram 
2. Dilusi agar
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Metode Difusi disk/Cakram
Media yang digunakan adalah Agar Mueller Hinton. Pada metode 

difusi ini ada beberapa cara, yaitu :
I.  Cara Kirby Bauer

a. Mengambil beberapa koloni kuman dari pertumbuhan 
24 jam pada agar, disuspensikan ke dalam 0,5 ml BHI cair, 
diinkubasikan 5-8 jam pada 370 C.

b. Suspensi di atas ditambah aquadest steril hingga kekeruhan 
tertentu sesuai denganstandard konsentrasi kuman 108 CFU 
per ml (CFU = Coloni Forming Unit).

c. Kapas lidi steril dicelupkan ke dalam suspensi kuman lalu 
ditekan-tekan pada dinding tabung hingga kapasnya tidak 
terlalu basah, kemudian dioleskan pada permukaan media 
agar hingga rata.

d. Kemudian diletakkan kertas samir/disk yang mengandung 
antibiotika di atasnya; inkubasi pada 370 C selama 19-24 
jam.

 Dibaca hasilnya:
1. zone radical : daerah di sekitar disk dimana sama sekali 

tidak diketemukan pertumbuhan bakteri. Potensi 
antibiotik diukur dengan mengukur diameter dari zone 
radical.

2. zone irradical : daerah di sekitar disk menunjukkan 
pertumbuhan bakteri dihambat oleh antibiotik tersebut, 
tetapi tidak dimatikan. Disini akan terlihat pertumbuhan 
yang kurang subur/lebih jarang dibanding dengan daerah 
diluar pengaruh antibiotik tersebut.

II.  Cara Sumuran
a. a,b,c sama dengan cara Kirby Bauer.
b. Ada agar tersebut dibuat sumuran dengan garis tengah tertentu 

menurut kebutuhan. Dalam sumuran tersebut diteteskan 
larutan antibiotik yang digunakan. Inkubasi pada 370 C selama 
18-24 jam. Baca hasilnya seperti cara Kirby Bauer.
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III. Cara Pour Plate
a. a dan b, sama dengan cara Kirby Bauer.
b. Dengan menggunakan ose khusus ambillah satu ose dan 

masukkan dalam 1 ml agar base 1,5% yang mempunyai 
temperatur 500 C (diambil dari water bath).

c. Setelah suspensi kuman tersebut dibuat homogen, tuang 
pada media Mueller Hinton Agar.

d. Tunggu sebentar sampai agar tersebut membeku, letakkan 
disk antibiotik.

e. Eramkan selama 15-20 jam dengan temperatur 370 C.
f. Bacalah dengan disesuaikan standard masing-masing 

antibiotik.
Untuk masing-masing antibiotik dan jenis kumannnya, mempunyai 
diameter yang berbeda-beda untuk dinilai sebagai antibiotik yang 
sensitif (poten dalam terapi). Untuk itu dapat dilihat dari tabel di 
bawah ini.
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Definisi
Sensitif :  organisme dapat terbunuh atau terhambat pada 

konsentrasi antimikroba   yang secara mudah 
mencapai jaringan dalam dosis normal.

Intermediat :  organisme mungkin peka pada konsentrasi 
antimikroba pada dosis lebih tinggi dari dosis normal, 
atau jika organisme berada pada daerah dimana 
antimikroba terkonsentrasi.

Resisten :  organisme tidak terbunuh atau terhambat oleh 
konsentrasi antimikroba   yang dicapai dosis terapi.

Antibiotik :  agen antimikroba yang diproduksi oleh organisme 
hidup.

Antimikroba :  suatu agen yang membunuh atau menghambat 
pertumbuhan   mikroorganisme. Pada prakteknya 
selalu diartikan memiliki efek   terhadap sel mikrobia 
lebih besar dan lebih spesifik dibanding terhadap   
sel mamalia.

Minimum Inhibitory Concentration (MIC)/Kadar Hambat Minimal 
(KHM): konsentrasi terendah suatu antimikroba yang menghambat 
pertumbuhan suatu inokulum standard organisme.
Minimum Bactericidal Concentration (MBC)/Kadar Bunuh Minimal 
(KBM): konsentrasi terendah antimikroba yang mampu membunuh 
suatu inoculum standard organisme.

 
Gambar 6.  Uji sensitivitas antibiotika
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B. Uji Potensi Antibiotika
Berdasarkan mekanisme kerjanya, antibiotika dapat diklasisifikasi-

kan sebagai berikut:
1. Menghambat sintesis dinding sel bakteri.
 Menyebabkan sel bakteri mati dan seringkali lisis, mempunyai 

efek bakterisidaldan bekerja pada bakteri yang sedang tumbuh.
 Contoh: golongan Penisilin,golongan Sefalosporin, Vankomisin, 

Basitrasin.
2. Mempengaruhi permeabilitas membran sel kuman.
 Menyebabkan kebocoran sel (bakterisidal), bekerja pada kuman 

yang tumbuh maupun yang tidak. Contoh: golongan Polimiksin
3. Menghambat sintesis protein bakteri secara reversibel 

(bakteriostatik). Contoh: golongan Khloramfenikol, golongan 
Tetrasiklin, Linkomisin

4. Menghambat sintesis protein bakteri secara irreversibel dan 
menghasilkan protein-protein yang abnormal (bakterisidal). 
Contoh: Rifampisin menghambat enzim RNA polimerase

Berdasarkan spektrum aktivitasnya, Antibiotika diklasifikasikan 
berdasarkan:
1. Spektrum aktivitas sempit
 Efektif terhadap bakteri gram positif. Contoh: golongan 

Aminoglikosid, golongan Polimiksin
2. Spektrum aktivitas luar/lebar
 Efektif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Contoh: 

Ampisilin, Carbenisilin, golongan Sefalosporin, golongan 
Tetrasiklin. 

 Tujuan pemeriksaan potensi antibiotik adalah untuk mengetahui 
daya antibakteri suatu antibiotika terhadap bakteri standar.

Terdapat beberapa cara pemeriksaan potensi antibiotik yaitu:
1. Agar Difusi 
 Diterapkan pada industri obat-obatan dan rumah sakit, untuk 

menetapkan potensi obat dalam bentuk bahannya.
2. Turbidimetri

a) Pengenceran seri bahan pemeriksaan/larutan obat, ditambah 
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suspensi kuman dengan konsentrasi 106 CFU/ml yang 
diperoleh dengan mengencerkan pertumbuhan kuman dalam 
kaldu dan diinkubasi semalam. Campuran tersebut diinkubasi 
18 – 24 jam. Dicari MIC (Minimal Inhibitory Concentration), 
yaitu konsentrasi larutan obat terkecil yang masih mampu 
menghambat pertumbuhan kuman.

b) Dapat digunakan kurva berbagai konsentrasi obat untuk 
mendapatkan cara yang lebih teliti.

3. Penghambatan perubahan pH
 Seperti pada cara 2 b). tetapi kurva standarnya merupakan 

hubungan antara konsentrasi antibiotika dengan perubahan pH 
media.

4. Metode Enzimatik
 Antibiotika merupakan substrat suatu enzim dan hasil reaksinya 

diukur
5. Radioimmunoassay
 Berdasarkan adanya hambatan terhadap ikatan komplek antara 

antibodi dan antibiotika yang radioaktif dihambat oleh antibiotika 
yang tidak radioaktif dalam sampel

6. Kimiawi
 Kurang sensitif apabila kadar antibiotika kurang dari 1 mcg.

Metode Test Dilusi
Terdapat 2 macam metode dilusi:
1. Dilusi Cair (Macro Broth Dilution)
 Prinsip: Antibiotika yang akan diperiksa diencerkan sehingga 

didapatkan beberapa konsentrasi. Lalu masing-masing konsentrasi 
ditambahkan suspensi kuman dalam media. Inkubasi 370C selama 
18 – 24 jam.Adanya pertumbuhan diamati.

 Hasilnya didapatkan MIC (Minimal Inhibitory Concentration), 
merupakan konsentrasi terendah dari antibiotika yang masih 
mampu menghambat pertumbuhan kuman.

2. Dilusi Padat
 Prinsipnya adalah antibiotika yang akan diperiksa diencerkan. 
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Masing-masing pengenceran dituang 1 ml ke dalam petri dish 
steril. Lalu dituang dengan media agar yang sebelumnya dilelehkan 
dan sudah didinginkan kira-kira 560C. Dan dibiarkan memadat.
Kemudian oleskan kuman pada permukaan media.

Metode Test Difusi
Terdapat 3 macam cara metode difusi :
1. Cara Kiby Bauer
2. Cara Pour Plate
3. Cara Sumuran

TUGAS PRAKTIKAN
Uji Sensitivitas dan Potensi Antibiotika
1.  Alat Dan Bahan

a. Uji Sensitivitas Antibiotika : Suspensi kuman, NaCl fisiologis, 
Media Mueller Hinton, Kaldu BHI, disk antibiotika, tabung 
reaksi, ose,  lidi kapas, inkubator

b. Uji Potensi Antibiotika: deret tabung reaksi steril untuk 
pengenceran antibiotika sebanyak 15 buah/kelompok, 15 
ml kaldu BHI, Antibiotika Ampisilin dan Tetrasiklin, Biakan 
Staphylococcus aureus ATCC 25922 dan Pipet volume 10 ml, 
5ml,1 ml.
1. Cara Kerja

a. Uji Sensitivitas Antibiotika
1). Buat suspensi kuman dalam kaldu BHI dengan 

sengkelit (ose) bulat, masing-masing satu tabung 
untuk kuman.

2).  Inkubasikan pada water bath atau inkubator O2 
selama 1 jam.

3).  Encerkan suspensi kuman ke dalam NaCl 
fisiologis menjadi 108 CFU/ml, dengan cara 
mengambil 1 ose kuman dari BHI di masukkan 
dalam NaCl fisiologis (1 tabung untuk 1 kuman).
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4). Pada lempeng agar Mueller Hinton usapkan 
suspensi kuman tadi dengan swab kapas secara 
merata.

5).  Dengan pinset yang disterilkan di atas api, 
ambil Cakram/disk antibiotik yang disediakan 
dan diletakkan di atas lempeng agar yang telah 
ditanami kuman dengan jarak teratur.

6).  Inkubasikan (eramkan) lempeng agar tersebut 
dalam inkubator 370 C selama 16-18 jam. 
Jangan lupa memberi label nama kuman dan 
kelompok.

2.  Hasil dan Evaluasi
 Dengan penggaris milimeter ukur lebar diameter zone 

hambatan pada Cakram/disk dan interpretasikan hasilnya 
(sensitiv, resisten, intermediat).

Jenis Antibiotik
S. aureus E. coli

Lebar 
zone Interpretasi Lebar 

zone Interpretasi

Penicillin
Chloramphenicol
Gentamycin

b. Uji Potensi Antibiotika ( metode Dilusi Macro Broth 
Dilution )
1).  Masukkan 1 ml aquades dalam tabung dari no 2 

s/d no 10. Dan tabung no 12.
 Encerkan antibiotika secara seri, mulai dengan 

no 2 s/d tabung no.10, sisa pengenceran 
dimasukkan dalam tabung no 11.

2).  Ambil 2,875 ml BHI dari erlemeyer BHI 15 ml, 
masukkan ke tabung no 13, sebagai  Kontrol 
media

3).  Ambil 0,125 ml larutan kuman 108 CFU/ml , 
masukkan ke dalam BHI volume 12,125 ml.
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4).  Tambahkan pada tabung no 1 s/d tabung no 10 
dan tabung no 12 masing-masing 1ml BHI yang 
mengandung kuman 106 CFU/ml .

5). Inkubasikan seluruh tabung pada 37 0 C selama 
18 – 24 jam.

6). Tentukan berapa KHM-nya.

 Catatan :
 Tabung no 1 berisi 1 ml antibiotika dan 1 ml BHI + kuman
 Tabung no 11berisi  sisa pengenceran Antibiotika
 Tabung no12 berisi 1 ml aquades dan 1 ml BHI+kuman (kontrol 

pertumbuhan kuman)
 Tabung no 13 berisi 2,875 ml BHI (kontrol media).

3.  Laporan praktikum dibuat di lembar kerja yang akan diberikan 
pada saat pelaksanaan praktikum.
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TOPIK :  Praktikum Mikrobiologi
PERTEMUAN KE  :  4
SUB TOPIK : Sterilisasi
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM: Mahasiswa mampu menjelaskan 

berbagai proses sterilisasi dan 
desinfeksi.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS: 
Pada akhir praktikum mahasiswa mampu: 
1. Memahami tujuan dari sterilisasi dan desinfeksi.
2. Melakukan sterilisasi secara fisik dan mengetahui pengaruh 

pemanasan terhadap pertumbuhan kuman.
3. Melakukan sterilisasi secara kimia dan mengetahui pengaruh 

desinfektan terhadap pertumbuan kuman

DASAR TEORI
Sterilisasi

Sterilisasi adalah suatu usaha (tindakan) membebaskan alat atau 
bahan dari segala macam kehidupan, terutama mikroorganisme serta 
mencegah mikroorganisme tersebut agar tidak hidup kembali.  Sterilisasi 
ini biasanya dilakukan terhadap benda hidup maupun benda mati. Alat 
ataupun bahan dikatakan steril apabila padanya sudah tidak terdapat 
lagi mikroorganisme baik bakteri, jamur, virus, serta bentuk kehidupan 
lain. Alat ataupun bahan dikatakan bersih apabila padanya sudah tidak 
terdapat materi-materi yang tampak secara visual. Desinfeksi adalah 
tindakan membunuh ataupun menghancurkan mikroorganisme 
patogen dengan cara fisik ataupun kimia, dilakukan terhadap benda 
mati. Sterilisasi dan desinfeksi sangat penting dalam pelayanan 
kesehatan (tindakan medis) maupun dalam penelitian-penelitian dan 
diagnosis dibidang mikrobiologi. Dalam bidang pelayanan kesehatan 
sterilisasi dan desinfeksi diperlukan khususnya dalam penyediaan alat-
alat laboratorium dan medium yang steril, mengingat penelitian dan 
diagnosis terhadap suatu spesies mikroorganisme selalu didasarkan atas 
sifat biakan murni spesies, sehingga dapat dipisahkan mikroorganisme 
satu dengan yang lain.
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Sterilisasi dapat dilakukan secara fisik, kimia, dan mekanik. Cara 
yang dipilih sangat tergantung pada macam bahan dan sifat bahan 
yang akan disterilkan, misalnya ketahanannya terhadap temperatur, 
bentuk bahannya cair atau padat. Sterilisasi secara fisik adalah 
sterilisasi menggunakan faktor-faktor fisika, misalnya temperatur 
tinggi, penyinaran, uap air panas. Yang termasuk cara ini antara lain: 
1. Sterilisasi dengan Pemanasan.

a. Pemanasan langsung (pemijaran)
 Sterilisasi cara ini terutama digunakan untuk mensterilkan 

alat-alat yang terbuat dari bahan logam, platina, nikrom 
seperti sengkelit/ose, pinset, scalpel, jarum, dan alat yang 
terbuat dari gelas seperti ujung-ujung pipet, bibir tabung, bibir 
botol Erlenmeyer dan sebagainya. Untuk bahan dari logam, 
platina maupun nikrom dilakukan dengan cara membakar di 
atas lampu spiritus sampai membara/pijar dan alat segera 
dipakai setelah menjadi dingin. Sedangkan dari bahan gelas 
dilakukan dengan cara memanaskan pada bibir/ujung alat 
yang disterilkan.

b. Pemanasan kering dengan udara panas (hot air sterilizer)
 Sterilisasi ini dilakukan dengan alat oven/hot air oven, 

terutama untuk sterilisasi alat-alat gelas seperti pipet, piring 
petri, tabung dan juga untuk bahan-bahan minyak dan powder 
seperti talk.

 Caranya :
- Alat-alat yang akan disteril setelah dicuci kemudian 

dikeringkan. Untuk tabung-tabung gelas ditutup dengan 
kapas bebas lemak, kemudian dibungkus dengan kertas 
tahan panas.

- Di masukkan oven dalam keadaan dingin.
- Sumber panas dinyalakan, diatur sesuai dengan suhu 

yang dikehendaki yaitu antara 1600-1700 C selama 90-120 
menit.

- Setelah selesai, sumber panas dimatikan dan alat-alat 
diambil setelah oven dingin kembali, karena apabila tiba-
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tiba dikeluarkan alat-alat gelas akan pecah. Bungkusan 
alat-alat tersebut disimpan, dan baru dibuka apabila akan 
dipakai.

c. Pemanasan basah langsung.
 Sterilisasi ini dilakukan dengan menggunakan alat sterilisator 

rebus tertentu atau dengan panci yang diisi air secukupnya. 
Alat-alat yang disterilkan misalnya gunting, pinset, skalpel, 
jarum, spuit injeksi dan sebagainya.

 Caranya :
- Alat-alat yang disterilkan dicuci kemudian di masukkan 

dalam sterilisator dan dipanasi sampai mendidih. Setelah 
mendidih diperlukan waktu 30 – 60 menit. 

- Untuk mempercepat penghancuran spora dan mencegah 
berkaratnya logam, ditambah Na2CO3 1%.

d. Pemanasan basah tidak langsung (dengan uap air panas)
(i)  Pemanasan dengan uap air panas tanpa tekanan.
     Sterilisasi ini digunakan untuk media dan bahan cair yang 

tidak tahan panas. Alat yang digunakan adalah dandang 
biasa, sterilisator dari Koch Arnold (Arnold steam 
sterilizer) atau autoclave (otoklaf) dengan klep terbuka.

 Caranya : bahan dipanaskan dengan suhu 1000 C selama 
30 menit agar sel vegetative mikroorganisme terbunuh.
Kemudian  bahan tersebut diinkubasi selama 24 jam 
pada suhu kamar, hal ini untuk memberi kesempatan 
tumbuhnya spora. Sterilisasi diulang selama 3 kali 
berturut-turut.

(ii)  Pemanasan basah dengan uap air basah bertekanan.
    Sterilisasi ini dilakukan dengan menggunakan otoklaf 

dimana terjadi kenaikan suhu dalam ruangan tertutup/
otoklaf sebagai akibat adanya kenaikan tekanan dalam 
ruang tersebut. Bahan yang disterilkan adalah bahan 
yang tahan tekanan, misalnya untuk sterilisasi medium 
pertumbuhan mikroorganisme.

 Caranya :
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-  Otoklaf dibuka dan diisi air secukupnya, kemudian 
bahan-bahan yang akan disterilkan diletakkan di atas 
rak.

-  Otoklaf ditutup kembali, sekrup diputar seimbang 
agar tertutup rapat. Kemudian klep pengatur uap 
air dibuka. Sumber panas dinyalakan, setelah air 
mendidih 1000 C tekanan 1 atm dan keluar uap air 
dari klep, maka klep segera ditutup.

-  Uap air panas tidak akan keluar lagi, sehingga 
tekanan dalam otoklaf naik dan suhu akan naik lebih 
dari 1000 C. Sterilisasi ini memerlukan suhu 1210 C 
tekanan 2 atm selama 15 – 20 menit.

-  Setelah cukup, sumber panas dimatikan. Alat ataupun 
bahan dikeluarkan sebaiknya setelah suhu dibawah 
800 C dengan terlebih dahulu membuka klep uap air 
sedikit demi sedikit.

- Dalam sterilisasi dengan otoklaf harus ditunggu dan 
harus hati-hati dalam mengurangi tekanan saat akan 
membuka otoklaf, karena perubahan tekanan dan 
temperatur yang mendadak dapat menyebabkan 
cairan yang disterilkan meletus dan alat-alat gelas 
dapat pecah.

(iii)   Pasteurisasi
      Sterilisasi dilakukan dengan pemanasan kurang dari 

100o C, dilakukan untuk sterilisasi  bahan yang tidak 
tahan panas tinggi dan dilakukan 3 kali berturut-turut.         
Contoh :
 -  Sterilisasi susu: pemanasan antara 60o-70o C selama 

30 menit, 3x berturut-                        turut.
  -  Sterilisasi serum/vaksin: pemanasan antara 55o-60oC 

selama 60 menit/hari, dilakukan selama 5-6 kali 
berturut-turut.

  -  Sterilisasi media Louwenstein Jensen (disebut juga 
sterilisasi bertingkat):
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Caranya :  Hari I :   40o C selama 30 menit.
   :   60o C selama 30 menit.
       :   80o C selama 60 menit.
             Hari II :   80o C selama 60 menit.
             Hari III :   80o C selama 60 menit.

(iv).  Thyndalisasi
 Sterilisasi dilakukan dengan pemanasan 100o C selama 

60 menit dilakukan 3 kali (hari) berturut-turut. Contoh : 
Sterilisasi media agar 4% atau media gula-gula.

2.  Sterilisasi dengan penyinaran (radiasi)
 Berbagai macam sinar radioaktif dapat mengakibatkan kematian 

mikroorganisme. Adapun sinar dengan gelombang elektromagnetik 
yang sering digunakan untuk sterilisasi adalah :
a.  Sinar Ultra Violet
 Sinar UV mempunyai panjang gelombang 15–390 nm, pada 

panjang gelombang 260-270 nm, sinar ini mempunyai efek  
bakterisidal dan paling kuat pada panjang gelombang 265 nm. 
Alat yang sering digunakan adalah lampu UV dan biasanya 
digunakan untuk sterilisasi ruangan seperti kamar bedah, 
kamar pengisian ampul obat, atau juga pada permukaan-
permukaan benda.

b.  Sinar X
 Sinar ini mempunyai daya penetrasi yang lebih besar dari 

sinar UV.
c. Sinar Gamma
 Sinar ini mempunyai daya penetrasi lebih besar dari sinar 

X, sehingga sering digunakan untuk sterilisasi material yang 
tebal seperti bungkusan alat-alat medis/kedokteran, paket 
makanan, paket minuman, dan sebagainya. Sinar gamma 
merupakan sinar tembus yang berasal dari sumber energi 
atom seperti cobalt radioaktif. Sinar ini menembus hampir 
melewati semua benda kecuali lapisan timbal yang tebal.

d. Sinar Katode
      Sinar ini sering digunakan untuk menghapus hama pada suhu 

kamar terhadap barang-barang yang telah dibungkus.
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3.  Sterilisasi secara kimiawi
 Sterilisasi ini dilakukan dengan menggunakan bahan atau zat-zat 

kimia. Menurut fungsinya dapat digolongkan dalam:
a. Antiseptik adalah bahan kimia yang dipakai untuk mencegah 

aktivitas mikroorganisme baik secara menghambat maupun 
membunuh. Umumnya digunakan bagi obyek yang hidup, 
misalnya pada jaringan luar manusia (kulit). Tindakannya 
(usahanya) disebut antisepsis.

       Contoh antiseptik: fenol < 5%, iodium tinktur 2%, deterjen, 
savlon, povidon iodin (betadin), alkohol 50 – 70%.

b. Desinfektan yaitu bahan-bahan kimia yang digunakan untuk 
desinfeksi, bersifat merusak jaringan sehingga digunakan 
untuk benda/obyek yang tak hidup.

 Contoh desinfektan: formalin, iodium tinktur > 4%, klorin, anti 
serangga.

 Antiseptik dapat berubah menjadi desinfektan apabila 
kadarnya tinggi ataupun terlalu tinggi sehingga mempunyai 
sifat merusak jaringan hidup.

Beberapa zat kimia yang mempunyai daya anti mikroorganisme:
1. Fenol dan derivatnya, dapat digunakan sebagai desinfektan 

ataupun antiseptik tergantung kadar yang dipakai. Cara 
kerjanya  mempresipitasikan protein secara aktif atau merusak 
selaput sel dengan menurunkan tegangan permukaan.

2. Alkohol, pada kadar 50-70% memiliki sifat bakterisidal untuk 
bentuk vegetatif. Metanol sebaiknya tidak digunakan karena 
berbahaya untuk mata dan daya bakterisidalnya rendah. Cara 
kerja adalah merusak membran sel dan menginaktifasi enzim-
enzim dengan cara denaturasi protein melalui dehidrasi dan 
melarutkan lemak.

3. Halogen dan gugusannya, misalnya: iodin yang sering diguna-
kan untuk antiseptik kulit. Hipoklorit digunakan sebagai anti-
septik atau desinfektan. Cara kerjanya adalah mengoksidasi 
protein sehingga merusak membran dan menginaktifasi 
enzim-enzim.



Buku Petunjuk Praktikum BLOK 8 Tahun I l 49

4. Aldehid, misalnya formalin yang digunakan sebagai des infek-
tan. Cara kerjanya adalah terjadinya denaturasi protein. Kadar 
biasanya 1%.

5. Logam berat dan gugusannya, misalnya merchurochrom dan 
methiolat yang biasanya digunaknan sebagai antiseptik. Perak 
nitrat sebagai antiseptik mata. Cara kerjanya adalah dengan 
mempresipitasikan enzim-enzim atau protein essensial lain 
yang terdapat dalam sel.

6. Deterjen, dengan cara kerja merusak membran sitoplasma 
oleh gugus hipofilik dan hidrofilik yang terdapat pada 
deterjen.

7. Gas sterilisator, misalnya etilen oksida yang merupakan gas 
sterilisator bagi alat/bahan yang tidak tahan panas ataupun 
tidak bisa disterilkan dengan zat kimia cair. Gas ini memiliki 
daya penetrasi dan daya mikrobiosid tinggi, tetapi mempunyai 
sifat toksis dan mudah meledak sehingga jarang digunakan.

 Pada pelaksanaan sterilisasi sering dijumpai istilah dengan akhir-
an ‘cide’ atau ‘sid’ , akhiran tersebut menunjukkan bahwa zat 
(biasanya bahan kimia) yang dipakai mampu membunuh, misalnya 
bakterisid (membunuh bakteri), fungisid (membunuh jamur), 
virusid, sporosid. Adapula istilah dengan akhiran ‘stastik’, akhiran 
tersebut menunjukkan bahwa zat (biasanya bahan kimia) yang 
dipakai mampu mencegah pertumbuhan mikroorganisme tetapi 
tidak sampai membunuh termasuk sporanya.

4.  Sterilisasi secara mekanik.
 Sterilisasi cara  ini biasanya dilakukan dengan penyaringan bahan 

yang akan disterilkan melalui saringan/filter yang tidak dapat 
dilalui oleh kuman sehingga diperoleh filtrat yang steril. Sterilisasi 
ini digunakan bagi bahan-bahan cair yang tidak tahan panas se-
perti: serum darah, vaksin, toksin, enzim ataupun bahan yang 
mengandung zat yang tidak tahan panas dan juga untuk bahan-
bahan yang mengandung zat-zat yang tidak stabil misalnya: larutan 
gula, natrium bicarbonat, dan sebagainya. Sterilisasi cara ini masih 
bisa terkontaminasi oleh virus.
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Macam-macam filter:
1.  Filter Chamberland
 Elemen penyaring pada alat ini adalah yang tidak dilapisi dengan 

email. Cairan yang akan difiltrasi ditempatkan pada   tepi    luar filter 
mantel yang terbuat dari gelas, filtrat yang dihasilkan ditampung 
dalam botol steril. Porositas filter ini bervariasi yaitu: L1, L2, L3, 
dan seterusnya. Yang biasa digunakan untuk penyaringan bakteri 
adalah L3.

2. Filter Berkefield
 Elemen penyaring pada alat ini terbuat dari tanah diatomae, 

dengan tingkat porositas kasar (veil=V), normal (N) dan halus 
(wenig=W). Bentuk dan cara kerja seperti Chamberland. Untuk 
sterilisasi biasanya digunakan ukuran N dan W.

3.  Filter Seitz (filter asbes)
  Merupakan alat penyaring dari ‘stainless steel’ selinder tahan 

karat yang dilengkapi  dengan penyaring asbes selulosa yang dapat 
diganti, sedangkan pada Chamberland  dan Barkefield filter dapat 
dicuci.

4.  Penyaring dari gelas
 Filter terbuat dari gelas pyrex. Saringan ini lebih disukai karena 

lebih mudah dibersihkan daripada saringan lain.

TUGAS PRAKTIKAN
Sterilisasi
1. Alat Dan Bahan

a. Pengaruh suhu terhadap pertumbuhan kuman.
1) Biakan kuman E.coli dalam tabung screw cup.
2) Media lempeng agar darah.
3) Lidi kapas steril.
4) Ose (sengkelit).
5) Lampu spiritus.

b. Sterilisasi secara kimia
1) Kaldu dengan lidi kapas steril
2) Media agar darah
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3) Antiseptik : alkohol, sabun(deterjen), dan betadin

2. Cara Kerja
a. Pengaruh suhu terhadap pertumbuhan kuman.

1) Dengan menggunakan spidol bagilah media agar darah 
menjadi 3 sektor (I,II,III).

2) Sterilkan ose (sengkelit) dengan memijarkan di atas 
lampu spiritus dari pangkal menuju ke ujung, kemudian 
dibiarkan dingin 3 menit.

3) Ambil 1 sengkelit biakan E.coli dan oleskan pada 
permukaan agar darah secara merata pada sektor I 
(sebagai kontrol).

4) Ulangi langkah 2.
5) Ambil 1 sengkelit biakan E.coli, kemudian langsung 

dilakukan sterilisasi seperti langkah 2.
6) Oleskan pada medium agar darah pada sektor II, kemudian 

ulangi langkah 2.
7) Sisa suspensi kuman dididihkan selama 15 menit. 

Kemudian dilanjutkan dengan langkah 3 untuk dioleskan 
pada agar darah sektor III.

8) Inkubasikan pada 370 C selama 18-24 jam.
9) Hitunglah jumlah koloni kuman pada lempeng agar darah, 

kemudian bandingkan ketiganya (kalau koloni terlalu 
mengumpul dan tidak bisa dihitung tulislah dengan 
tingkat pertumbuhan misalnya +1, +3.

Sektor I
Tidak 

dipanaskan

Sektor II
Dipijarkan

Sektor II
Dididihkan

Pertumbuhan 
kuman

b. Sterilisasi secara kimia
1) Dengan spidol bagilah bagian bawah media agar menjadi 

4 sektor (I, II, III, dan IV).
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2) Dengan spidol bagilah telapak tangan menjadi 4 sektor
3) Lidi kapas dibasahi dengan kaldu, kemudian diusapkan 

pada telapak tangan sektor I (kontrol) dan kemudian 
ditanam pada permukaan media agar darah sektor I 
dengan cara dioleskan secara merata (hati-hati jangan 
sampai melukai media).

4) Cuci sektor II dengan alkohol 70%, kemudian ulangi 
dengan langkah 3.

5) Cuci sektor III dengan sabun, kemudian ulangi dengan 
langkah 3.

6) Cuci sektor IV dengan betadine, kemudian ulangi dengan 
langkah 3.

7) Inkubasikan media agar darah pada suhu 370 C selama 
18-24 jam.

8) Hitung pertumbuhan koloni dan masukkan dalam tabel 
untuk kemudian dibandingkan.

Sektor I
kontrol

Sektor II
Alkohol 70%

Sektor III
sabun

Sektor IV
Betadin

Pertumbuhan 
kuman

3. Laporan praktikum dibuat di lembar kerja yang akan diberikan 
pada saat pelaksanaan praktikum.
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TOPIK :  Praktikum Patologi Anatomi
PERTEMUAN KE  :  1
SUB TOPIK :  Radang Akut, Radang Kronik, Radang Proses  
  Alergi dan Infeksi
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM:  Mahasiswa dapat memahami dan 

menjelaskan konsep dasar radang 
sebagai dasar diagnosis dan terapi 
variasi kelainan dan penyakit 
infeksi. 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS: 
Pada akhir praktikum mahasiswa mampu menjelaskan: 
1. Pengertian,klinis, makroskopis dan mikroskopis radang akut pada 

appendicitis akut.
2. Pengertian,klinis, makroskopis dan mikroskopis radang purulen 

pada limfadenitis purulenta.
3. Pengertian,klinis, makroskopis dan mikroskopis radang alergi pada 

rhinitis alergika
4. Pengertian,klinis, makroskopis dan mikroskopis radang kronis 

pada appendicitis kronis .
5. Pengertian,klinis, makroskopis dan mikroskopis radang kronis 

pada granuloma pyogenicum.
6. Pengertian,klinis, makroskopis dan mikroskopis radang kronis 

pada granuloma benda asing
7. Pengertian,klinis, makroskopis dan mikroskopis radang kronis 

pada kista radikuler
8. Pengertian,klinis, makroskopis dan mikroskopis radang proses 

spesifik pada proses infeksi tuberkulosis
9. Pengertian,klinis, makroskopis dan mikroskopis  pada moluscum 

contagiosum karena infeksi pox Virus.
10. Pengertian,klinis, makroskopis dan mikroskopis  pada Condyloma 

accuminata karena infeksi Human Papilloma Virus (HPV).
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DASAR TEORI
Radang Akut, Radang Kronis, Radang proses Alergi dan Infeksi

1. Radang Akuta (Appendisitis)
Pengertian umum:

Merupakan respon langsung dan dini terhadap agen jejas, respon 
relatif singkat hanya berlangsung beberapa jam sampai hari. Pada 
radang akut terjadi:
1. Cedera jaringan berupa degenerasi sampai nekrosis.
2. Dilatasi kapiler-hiperemi, yang disertai cedera dinding kapiler – 

hemorhagi.
Peningkatan permeabilitas kapiler sehingga protein dan lekosit masuk 
ke jaringan – oedem dan infiltrat lekosit yang padatLaki-laki 25 tahun 
dengan keluhan nausea, vomitus, mulas, febris, nyeri periumbilical dan 
nyeri pada titik Mc Burney.

KLINIS I
Seorang laki-laki berusia 25 tahun dengan keluhan nausea, 

vomitus, mulas, febris, nyeri periumbilical dan nyeri pada titik Mc 
Burney. AL 20.000 pmmk Berikut gambar durante operasi.
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Gambar makroskopis potongan appendix :

Gambar mikroskopis pembesaran lemah, appendicitis akut :
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Gambar mikroskopis pembesaran lemah, appendicitis akut :

2.  Radang Purulen (Abses)(Limfadenitis  Purulenta)
Pengertian umum :
Nekrosis liquafektif  yang disertai emigrasi neutrofil dalam jumlah 
banyak. Eksudat yang seperti ini disebut juga nanah, disebabkan infeksi 
supuratif lokal oleh bahteri piogen, yang bila tertanam di bawah kulit 
atau dalam organ yang padat akan menimbulkan abses

Klinis II
Wanita 38 tahun dengan abses kelenjar limfe.

Mikroskopis Perbesaran Lemah  :
Jaringan kelenjar limfe dengan sebukan radang yang merata didapat 
bagian-bagian perdarahan dan dilatasi kapiler.
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Mikroskopis Perbesaran Kuat  :
Tampak seluruh jaringan sudah disebuk oleh infiltrat radang terutama 
lekosit, limfosit, sel plasma dan histiosit. Pada permukaan tampak 
jaringan nekrotis dan perdarahan disamping ditemukan proliferasi 
jaringan ikat fibrous dan kapiler yang mulai membentuk jaringan 
granulasi

Diagnosa/proses yang terjadi :   Radang purulen (Abses
KLINIS III
Seorang wanita, berusia 20 tahun mengalami kecelakaan. Dilakukan 
penutupan luka di regio cruris distal sinistra. Beberapa hari kemudian 
luka Nampak bernanah dan berbau tidak sedap.

. 
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3. Radang Proses Alergi (Polip Nasi)
Pengertian hipersensitif atau reaksi alergi pada mukosa hidung 

dapat mengakibatkan terbentuknya polip nasi. Pada tingkat permulaan 
ditemukan edema mukosa yang kebanyakan terdapat di daerah meatus 
medius. Kemudian stroma akan terisi cairan interseluler, sehingga 
mukosa yang sembab makin membesar dan kemudian akan turun ke 
dalam rongga hidung sambil membentuk tangkai sehingga terbentuk 
polip.

Klinis IV
Pria, 30 tahun dengan keluhan pilek dan hidung buntu sejak 1 tahun 
yang lalu. Terdapat riwayat alergi. Pada pemeriksaan rongga hidung 
(rhinoscopy) didapatkan masa berwarna putih kemerahan, mengkilap, 
bertangkai. Dilakukan pengambilan masa tersebut oleh unit THT.
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Gambaran makroskopis :
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Makroskopis  :
Jaringan terpecah belah, terdiri atas jaringan sembab, licin, kenyal, 
putih kemerahan, sebagian bertangkai.

Mikroskopis hasil operasi sebagai berikut:

Deskripsi gambaran mikroskopik:
Sediaan menunjukkan penonjolan mukosa cavum nasi dilapisi epitel 
pseudostratified. Didapatkan kelenjar seromusinous yang berproliferasi 
ringan, mengalami dilatasi sampai kistik berisi massa eosinofil pucat 
homogen. Stroma jaringan ikat sembab dengan sebukan mononuklear 
banyak dan eosinofil dominan.  Tidak didapatkan tanda khas dan tanda 
ganas. 

Kesimpulan :
Operasi massa di sinonasal  : Polyp nasi. Hellquist HB classification type 
I.

4.  Radang Kronik (Appendix)
Pengertian umum : 
Radang kronis disebabkan oleh rangsang menetap, seringkali selam 
beberapa minggu/bulan, menyebabkan infiltrasi dan proliferasi 
fibroblas. Sel-sel sebagian besar terdiri dari sel macrofag (histiositik), 
limfosit dan sel sel plasma (sel-sel mononuklear). Appendix yang fibrotik 
akibat radang sering disebut sebagai appendicitis yang menahun, tetapi 
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sebenarnya keadaan ini tidak ada ‘itis’ lagi  yaitu  tidak ada radang, 
tetapi hanya terdapat   fibrosis akibat radang.

Klinis V
Seorang laki-laki berusia 25 tahun dengan keluhan nyeri pada titik 
Mc Burney kumat kumatan sejak 8 bulan yang lalu. Berikut gambar 
makroskopis dan penampangnya.

Gambar  makroskopis appendicitis kronis :

Gambar mikroskopis pembesaran lemah, appendicitis kronis



62 l Buku Petunjuk Praktikum BLOK 8 Tahun I

Gambar mikroskopis pembesaran kuat, appendicitis kronis:

5. Granuloma pyogenicum
Pengertian umum :
Pertumbuhan bertangkai di atas kulit akibat proliferasi jaringan 
ikat disertai pembuluh-pembuluh darah baru akibat radang kronis. 
Mudah berdarah bila terkena trauma. Disebut juga granuloma 
teleangiectaticum, benjolan berwarna merah yang timbul karena 
tumbuhnya jaringan granulasi ini tidak berhenti pertumbuhannya 
meskipun radang telah reda.

Klinis VI
Seorang Perempuan berusia 48 tahun, Indonesia, sejak 1 bulan ada 
benjolan sebesar kacang di bibir atas kiri. Diagnosa klinis: Fibroma. 
Gambaran klinis sbb :
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Gambar mikroskopis pembesaran lemah:
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Gambar mikroskopis pembesaran kuat :



Buku Petunjuk Praktikum BLOK 8 Tahun I l 65

6. Granuloma Benda Asing (Thopus)
Pengertian umum :
Merupakan tonjolan-tonjolan yang biasanya dalam dan sekitar bursa 
sendi dan sering juga sekitar tulang rawan daun telinga. Merupakan 
penyakit yang berhubungan dengan metabolisme purin, sehingga asam 
urat meninggi dan terjadi pengendapan natrium biurat pada berbagai 
jaringan yang disebut thopus.

Klinis VII
Seorang perempuan berusia50 tahun, sendi pergelangan kaki bengkak, 
merah, panas dan nyeri pada perabaan serta sakit bila digerakkan. 
Pada pemeriksaan darah didapatkan hasil kadar asam urat darah 
meningkat.

 Gambar klinis Foto Rongent
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 Gambaran makroskopis Gambaran mikroskopis
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7.Kista Radikuler
Pengertian umum  :
Merupakan kista yang terbentuk karena radang kronis pada apex / 
ujung akar gigi.

Klinis VIII: 
Seorang  laki-laki berusia 12 tahun dengan karies dentis pada premolar 
2 atas. Pada Rotgen foto tampak area radiolusen di sekitar apek akar 
gigi tersebut.

                Klinis                                                Mikroskopis hasil operasi 
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 Mikroskopis hasil operasi sbb. :  Mikroskopis hasil operasi sbb. :

 

sbb.
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8. Tuberkulosis (Limfadenitis tuberculosa)
Pengertian  umum :
Merupakan radang proses spesifik karena infeksi bakteri tahan asam 
Mikobacterium tuberculosa. Biasanya menyerang paru-paru tapi dapat 
juga mengenai semua organ atau jaringan dalam tubuh terutama 
kelenjar limfe. Khas pusat tuberkel mengalami nekrosis perkejuan.

Klinis IX 
Seorang  perempuan, berusia 22 tahun dengan limphadenopathy di 
leher kanan dan kiri. 

Gambaran klinis sbb.:
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Gambaran makroskopis  

Gambaran mikroskopis pembesaran lemah  
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Gambaran mikroskopis pembesaran besar  

9.  Molluscum Contagiosum
Pengertian umum: merupakan kelainan epitel kulit karena infeksi virus 
DNA yang tergolong pox virus. Terutama pada anak-anak, biasanya 
asimptomatis, terkadang lesi besar meradang dan tampak sebagai 
furunkel. Lokalisasi wajah, badan, kadang-kadang pada perut, bagian 
bawah perut, genetalia.

Klinis X: Benjolan di bibir atas yang dianggap oleh pengirim sebagai 
fibroma atau papilloma.
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Mikroskopis perbesaran lemah/kuat 
Epidermis menebal dan papilla korri menjadi sangat tipis atau kadang-
kadang sama sekali tidak terlihat. Sel-sel statum granulosum membesar 
dan mengalami degenerasi. Dalam sitoplasma sel-sel stratum 
granulosum terdapat masa hialin yang bulat. Kearah permukaan sel-
sel stratum spinosum dan stratum granulosum lambat laun mengalami 
kematian dan seluruh sel menjadi merah tanpa struktur (molluscum 
bodies).

10. Condyloma Accuminata
Pengertian umum: Lesi berupa benjolan papiler seperti pial ayam 
karena infeksi Human Pailloma Virus 

Klinis XI: Seorang wanita usia 23 tahun dengan benjolan multiple di 
vulva
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Makroskopis: Jaringan pecah belah + ½ cc  coklat kenyal

Mikroskopis:
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Mikroskopis:
Jaringan dilapisi sel epitel skuamous berlapis hiperkeratosis,akantosis, 
dan vakuola sitoplasmik   (koilocytosis)
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TOPIK : Praktikum Farmakologi
PERTEMUAN KE  : 1
SUB TOPIK : Obat Analgesik
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM: Mahasiswa memahami penggo-

long an, mekanisme kerja, dan efek 
samping obat analgetik

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS: 
Pada akhir praktikum mahasiswa memahami: 
1. Mekanisme kerja dan penggunaan paracetamol
2. Mekanisme kerja dan penggunaan ibuprofen
3. Mekanisme kerja dan penggunaan obat analgetik narkotik

DASAR TEORI
Obat Analgesik

Analgetika (obat analgesik) ialah obat yang mempunyai efek 
mengurangi atau menghilangkan nyeri. Berdasarkan kemampuan 
menimbulkan ketergantungan pada pemakai obat analgesik dibagi 
dalam 2 golongan yaitu analgetika narkotik dan nonnarkotik. Karena 
umumnya obat analgesik  non-narkotik juga punya efek antipiretik dan 
antiinflamasi maka analgetika nonnarkotik juga dikenal sebagai obat 
analgesik antipiretik atau analgetika antiinflamasi nonsteroid, AINS 
(Nonsteroidal Antiinflamatory Drug’s: NSAIDs)

Analgetika nonnarkotik atau obat analgesik antipiretik 
antiinflamasi dapat dibagi lagi ke dalam golongan turunan salisilat, 
pirazolon, paraaminofenol dan asam organis lainnya (asam fenamat, 
propionate, indolasetat dan oksikam). Parasetamol termasuk golongan 
paraaminofenol sedangkan ibuprofen termasuk golongan asam 
propianat. Pada umumnya analgetika nonnarkotik bekerja dengan cara 
menghambat biosintesis prostaglandin, yaitu suatu mediator penting 
dalam patofisiologi nyeri. Beberapa obat dari golongan ini (misalnya 
parasetamol dan dipiron) lemah efek antiinflamasinya tetapi beberapa 
lainnya (misalnya asam fenamat, asam propionate, indolasetat dan 
oksikam) sangat menonjol efek antiinflamasinya. Selain efek analgesik, 
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antipiretik dan antiinflamasi asam salisilat juga punya efek antitrombus 
sehingga obat ini juga sering digunakan sebagai obat antitrombus.

TUGAS PRAKTIKAN
1. Alat Dan Bahan

a. Probandus : Mahasiswa
b. Alat : Sphygmomanometer (tensimeter) dan stopwatch atau 

jam yang berskala detik
c. Bahan

o Kapsul yang berisi ibuprofen 200 mg
o Kapsul yang berisi parasetamol 500 mg
o Kapsul yang berisi glukosa

2. Cara Kerja
Tiap kelompok bekerja dengan 3 orang probandus. 
a. Probandus 1, 2 dan 3 dipasang manset sphygmomanometer 

kemudian dipompa sampai angka 180 dan pertahankan 
tekanan dalam manset pada angka 180. Hidupkan stopwatch 
saat mencapai angka 180 dan matikan stopwatch saat 
probandus mulai merasa sakit yang konstan pada lengannya. 
Catat onset nyerinya.

b. Masing-masing probandus minum satu obat yang tersedia 
tanpa dijelaskan isinya (dapat berisi parasetamol, ibuprofen 
atau glukosa), disebut dengan penelitian  double blind, catat 
kode obatnya.

c. Tiga puluh menit dari saat minum obat dilakukan percobaan 
seperti langkah pertama, ulangi percobaan itu tiap 20 menit.

 Isilah tabel data percobaan setelah data onset nyeri diperoleh, 
bandingkan onset nyeri sebelum dan sesudah minum obat, 
antara probandus 1,2 dan 3 dari kelompok satu dengan lainnya.  
Lakukan analisis dan pembahasan. Setelah percobaan selesai 
lakukan croscek untuk mengetahui isi obat aktif dari obat-
obat yang tersedia (mencocokkan kode obat dan isinya).
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3. LEMBAR KERJA

Tabel 1. Data onset nyeri praktikum obat analgesik
Kode obat kelompok Onset nyeri menit ke- (dalam detik)

0 30 70 90
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SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:
 Nama  :  ………………………………………………….
 No. Mahasiswa :  ………………………………………………….
 Umur  :  ………………………………………………….
 Alamat  :  ………………………………………………….

 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah mendapat 
penjelasan dan kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang belum 
saya ketahui tentang praktikum OBAT ANALGESIK. Penjelasan itu meliputi 
manfaat obat analgesik dalam pengobatan, perjalanan obat analgesik 
dalam tubuh, tujuan dan manfaat praktikum, tatacara praktikum dan 
efek samping yang mungkin timbul berkaitan dengan praktikum ini.

 Adapun tatacara praktikum yang akan saya jalani meliputi:
1. Menjalani pemeriksaan kesehatan saya.
2. Menjawab pertanyaan (wawancara) yang meliputi riwayat penyakit 

yang pernah saya derita, riwayat alergi terhadap obat, riwayat 
kesehatan anggota keluarga, kebiasaan makan, dan sebagainya 

3. Datang ke tempat praktikum pada jam yang telah ditentukan, 
menjalani pemeriksaan ambang nyeri dengan manset. Minum salah 
satu obat ( plasebo, paracetamol atau ibuprofen) dengan air 200 
ml. Pada waktu yang telah ditentukan yaitu sesaat sebelum minum 
obat, 30 menit, 50 menit, 70  dan 90 menit setelah minum obat 
akan dilakukan pengukuran penilaian ambang nyeri secara subyektif 
dengan spygmomanometer.

 Oleh karena itu dengan ini saya menyatakan bahwa saya dengan sukarela 
bersedia menjadi probandus dalam praktikum ini demi kesuksesan 
belajar kami semua.

 
  Yogyakarta,  …………………….2017
 Penanggung Jawab Praktikum Saya yang menyatakan:

 ( ………………………………….) ( …………………….………..)


