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I. Tujuan Praktikum 

 

1. Agar praktikan  mampu memahami dan melaksanakan Tissue Processing  

2. Agar praktikan mampu melaksanakan pewarnaan HE 

3. Agar praktikan mampu memahami dan membuat sajian histologi dari spesimen 

tertentu untuk yang diamati di bawah mikroskop 

 

II. Pendahuluan : 

 

Histoteknik adalah metoda atau cara/proses untuk membuat sajian histologi dari 

spesimen tertentu melalui suatu rangkaian proses hingga menjadi sajian yang siap untuk 

diamati atau dianalisa melalui mikroskop. Sajian histologi atau disebut juga preparat histologi 

adalah suatu gambaran tentang bentuk, besar, dan susunan sel/jaringan  sebagaimana aslinya 

pada saat sel/jaringan tersebut hidup.  

Preparat histologi yang baik dapat digunakan untuk : 

1.  Mempelajari bentuk dan struktur jaringan tubuh tertentu yang normal (fisiologis) dan 

abnormal (patologis). 

2.  Mempelajari perubahan jaringan dan organ tubuh hewan percobaan yang mendapat 

perlakuan tertentu sehingga memberikan hasil yang benar-benar shahih (valid/akurat) yang 

sangat dibutuhkan oleh para peneliti untuk menjawab permasalahan yang timbul dari suatu 

riset/ penelitian 

3.  Mempelajari pertumbuhan dan perkembangan jaringan atau organ tubuh tertentu. 

4. Membantu menegakkan diagnosa penyakit yang diderita oleh seorang pasien atau pada 

kedokteran forensik 

 

Sumber jaringan atau organ adalah manusia dan hewan. Rangkaian proses pembuatan 

sajian histologi terdiri atas: 

 
Jaringan dapat diambil dari hewan yang difiksasi dalam keadaan hidup (fiksasi supra/ 

intravital) atau hewan yang telah mati (fiksasi emersi/rendam). 

 

Fiksasi 

(Fixation);

Dehidrasi 

(Dehydration)

Pembeningan 

(Clearing)

Pembenaman 

(Infiltration/Impregna
tion/Embedding)

Pengecoran 

(Blocking/Cast
ing)

Pemotongan 

Jaringan 

(Sectioning)

Pewarnaan 

(Staining)

Perekatan 

(Mounting)

Pelabelan 

(Labelling)



III. Cara Kerja 

 

• Alat dan Bahan : 
1. Pinset 

2. Pisau  

3. Jaringan Mencit (pankreas, hepar, lambung) dalam larutan formalin 10% 

4. Larutan Alkohol 70 %, 80%, 90%, 100% 

5. Larutan Xylol  

6. Inkubator 

7. Dua potongan besi berbentuk L (Leuckhart). 

8. Lembaran logam 

9. Paraffin cair  

10. Mikrotom 

11.  Water bath 

12. Object glass  

13. Albumin + gliserin 

14. Pewarna Haematoxylin  

15. Pewarna Eosin  

16. Air Kran mengalir  

17. Balsam Canada 

18. Cover glass 

19. Label 

20. Mikroskop 

 

• Prosedur Kerja : 
1. Fiksasi Jaringan (Fixation). 

Jaringan yang digunakan adalah pankreas, lambung dan hepar mencit. Jaringan 

difiksasi dengan cara direndam dalam larutan formalin 10% selama 24 jam, dengan 

tujuan untuk mempertahankan unsur penting dalam jaringan. Kemudian dilakukan 

pemotongan pada jaringan maksimal ukuran 1 x 1 cm. 

      2.  Dehidrasi (Dehydration). 

Jaringan diambil dari larutan formalin 10% dan dimasukkan ke dalam larutan alkohol 

70%, 80%, 90% dan 100% masing-masing selama 1 hari. Gunanya adalah 

mengeluarkan air dari dalam jaringan agar jaringan tersebut dapat diisi oleh parafin 

sehingga jaringan dapat diiris tipis menggunakan mikrotom. 

       3.  Pembeningan (Clearing). 

Tujuannya adalah mengeluarkan zat penarik air (dehidran) dan menggantinya dengan 

bahan kimia xylol yang dapat bercampur dengan dehidran maupun paraffin. Jaringan 

dimasukkan ke dalam larutan xylol selama 2 kali 30 menit (xylol I 30 menit, xylol II 

30 menit). 

       4.  Pembenaman (Infiltration/Impregnation/Embedding). 

Tujuannya adalah mengeluarkan clearing agent dari jaringan dan menggantikannya 

dengan paraffin. Bahan (jaringan) dimasukkan ke dalam paraffin cair suhu 56-60 
0
C 

selama 3 x 1 jam dalam inkubator ( paraffin I 1 jam, paraffin II 1 jam, paraffin III 1 

jam ). 

       5.  Pengecoran (Blocking/Casting). 

Bahan jaringan dimasukkan kedalam alat pencetak yaitu potongan besi berbentuk L 

(Leuckhart). Dua buah potongan besi disusun diatas lembaran logam hingga rapat dan 

membentuk ruang seperti kubus. Tuangkan sedikit parafin cair di bagian pinggir 

tempat pertemuan potongan besi agar tak bocor. Jaringan kemudian dimasukkan ke 



dalam ruangan kubus. Selanjutnya parafin dituangkan kedalam ruangan kubus 

tersebut. Hal yang harus dihindari adalah jangan sampai terbentuk gelembung udara 

di dalam blok parafin tersebut. Beri label identitas jaringan pada blok parafin. Simpan 

selama satu malam, selanjutnya siap untuk diiris. 

      6.   Pemotongan Jaringan (Sectioning). 

Bahan diiris dengan menggunakan mikrotom dengan ketebalan 5-10 µm. Atur jarak 

preparat yang dipegang oleh holder ke arah pisau sedekat mungkin. Gerakkan rotor 

(putaran) pada mikrotom secara ritmis. Buang pita-pita paraffin awal yang tanpa 

jaringan. Setelah potongan mengenai jaringan, potong blok preparat secara hati-

hatidan hasil pengirisan yang bagus dimasukkan ke dalam water bath pada suhu 50 
0
C. Setelah pita paraffin terkembang dengan baik (tidak berlipat/berkerut)  tempelkan 

pita paraffin secara hati-hati ke object glass yang telah dilapisi dengan albumin + 

gliserin, keringkan ditempat terbuka. 

      7.  Pewarnaan (Staining). 

Proses pewarnaan harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

- Deparafinisasi dengan xylol: Xylol I (2 menit), Xylol II (2 menit) 

- Hidrasi dengan �  Alkohol 100% I (2 menit), Alkohol 100% II (2 menit) 

    � Alkohol 90% I (2 menit), Alkohol 90% II (2 menit) 

    � Alkohol 80 % I (2 menit), Alkohol 80 % II (2 menit) 

    � Alkohol 70 % I (2 menit), Alkohol 70 % II (2 menit) 

- pewarnaan dengan Haematoxylin Mayer 5 menit 

- pencucian air kran mengalir 3 menit 

- pewarnaan dengan Eosin 3 menit 

- pencucian dengan air kran mengalir 5 menit 

- dehidrasi dengan � Alkohol 70 % I (10 kali celup), Alkohol 70 % II (10 kali celup) 

       � Alkohol 80 % I (10 kali celup), Alkohol 80 % II (10 kali celup) 

       � Alkohol 90 % I (10 kali celup), Alkohol 90 % II (10 kali celup) 

       � Alkohol 100% I (10 kali celup),Alkohol 100% II (10 kali celup) 

- inkubasi dengan Xylol I (2 menit) dan Xylol II (2 menit) 

      8.  Perekatan (Mounting). 

Preparat ditetesi balsem kanada kemudian ditutup dengan cover glass . Usahakan 

tidak terbentuk air bubble. 

      9.  Pelabelan (Labelling). 

Beri keterangan di object glass mengenai jaringan apa yang menjadi sediaan. 

Selanjutnya sediaan dilihat menggunakan mikroskop. 

 

III. Hasil 

 Preparat histologi  yang telah dihasilkan dari proses histoteknik dapat dilihat dengan 

menggunakan mikroskop diawali dengan pembesaran 10x10. Dapat dilihat ada perbedaan 

gradasi warna dari jaringan yang diwarnai dengan Hematoxylin Eosin. Inti sel akan berwarna 

biru sedangkan struktur lain akan berwarna merah muda-merah. 

 

IV. Kesimpulan : 

 

1.  Histoteknik merupakan suatu cara tissue processing untuk dapat menjadi suatu sajian/ 

preparat histologi yang baik, yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk melihat 

keadaan fisiologis atau patologis dari jaringan sewaktu masih hidup 

2.    Pewarnaan Hematoksilin dan eosin adalah pewarnaan rutin. Hematoxylin berwarna biru 

gelap, merupakan pewarnaan inti sel, sehingga pada mikroskop dapat dilihat inti akan 



berwarna biru. Eosin (warna merah) akan mewarnai sitoplasma dan otot sehingga disebut 

juga counter stain (mewarnai struktur lain yang tidak diwarnai hematoxylin) 

3. Air keran disini berperan sebagai larutan alkali lemah yang dapat mengurangi kegelapan 

warna tertentu 

 

Saran: 

Sebaiknya setiap praktikan melakukan semua tahapan proses dengan hati-hati karena 

sebagian larutan yang dipakai bersifat irritan dan karsinogenik (xylol). Proses pemakaian 

parafin juga harus diperhatikan agar jangan sampai tumpah atau berlebihan karena harganya 

cukup mahal.  

 

 

      

 


