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BagaimanakahBagaimanakah  pengalamanpengalaman  

kitakita  dengandengan  situssitus  web web ituitu??  

http://openwetware.org/wiki/BM_506/2011http://openwetware.org/wiki/BM_506/2011 



Keamanan di ruangan praktikumKeamanan di ruangan praktikum  

Penunjuk Umum Keselamatan Kerja di 

Laboratorium Terpadu dapat diakses di 

situs web kita (bagian “Notebook”) 
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 1. Dilarang makan, minum, merokok,  
 atau memakai  kosmetik dalam ruang 

Laboratorium Terpadu oleh karena ada bahan 
yang digunakan bersifat berbahaya bagi 
kesehatan. Selain kesehatan, potensi 
penumpahan yang akan merusak alat atau 
menyebabkan kontaminasi ruangan harus 
dicegahkan. 

2. Mahasiswa/peneliti wajib menggunakan jas 
praktikum dan alas kaki. Sepatu harus 
tertutup dan rambut harus ringkas dan tidak 
boleh tergerai.  

PPENUNJUKENUNJUK  UUMUMMUM    
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3. Bersihkan meja laboratorium dengan        
larutan natrium hipoklorit 0,5%  

 sebelum dan sesudah kegiatan praktikum. 

4. Dilarang menghisap pipet dengan mulut. 
Gunakan bola penghisap!  

5. Bila terjadi kontak dengan bahan-bahan 
berbahaya, korosif atau beracun, segera bilas 
dengan air sebanyak-banyaknya dan segera 
laporkan kepada instruktor.  

6. Cuci tangan sesudah setiap bagian praktikum 
dengan sabun yang disediakan. 

PPENUNJUKENUNJUK  UUMUMMUM    
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7. Segera tutup kembali bahan kimia  
 dalam botol tertutup, untuk  
 mencegah inhalasi bahan-bahan tsb maupun 

penumpahan yang tidak dimaksudkan.  

8. Gunakanlah alat/instrumen yang disediakan 
sesuai dengan cara kerjanya. Bila Anda tidak 
memahami cara kerjanya mintalah bantuan 
dari instruktor.  

9.  Gunakan sarung tangan karet bila bekerja 
dengan bahan uji yang berasal dari bahan 
biologis seperti darah, saliva atau urin karena 
kemungkinan dapat terinfeksi kuman atau 
virus.  

 

PPENUNJUKENUNJUK  UUMUMMUM    
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10. Kalau alat kaca, seperti tabung reaksi,         
pipet, dll, terpecah, buanglah kacanya      
dalam tempat sampah yang khusus.  Segara 
laporkan kejadian tsb kepada instructor.  Pipet 
Mohr, flask Erylenmeyer dan glassware lain 
yang dipecahkan  harus diganti rugi. 

11. Cuci segera tangan atau anggota badan yang 
kontak atau terpecik darah. Cuci dengan 
cermat dan menggunakan sabun.  

 

PPENUNJUKENUNJUK  UUMUMMUM    
 



9 

12. Hindari kemungkinan tertusuk jarum.  

13. Buang bahan yang mengandung darah dalam 
wadah plastik tertutup. Glassware dan alat 
lain yang kena darah harus direndam dalam 
larutan natrium hipoklorit 0,5%. Kemudian 
alat tsb bisa dicuci seperti biasa.  

14.  Bersihkan meja laboratorium dengan larutan 
natrium hipoklorit 0,5%. Tinggalkan meja kerja 
dalam keadaan bersih.  

 

PPENUNJUKENUNJUK  UUMUMMUM    
 



rata-rata (mean): jumlah dari semua bilangan dibagi 

banyaknya 

modus (mode): bilangan yg paling sering muncul 

dalam suatu himpunan bilangan 

median (median):nilai bilangan tengah dari sebuah 

himpunan bilangan yg disusun dalam urutan menaik 

Review: “Review: “measures of central tendencymeasures of central tendency” ” 

dandan  variansvarians  dalamdalam  datadata  

Contoh… ada himpunan bilangan :  1, 3, 4, 7, 7, 7, 8, 8, 9 
 

rata-rata  = (1+3+4+7+7+7+8+8+9)/9  

  = 6 
 

modus  = 7 
 

median  = 7 



varians (variance): 2 

  

Review: “Review: “measures of central tendencymeasures of central tendency” ” 

dandan  variansvarians  dalamdalam  datadata  

deviasi standar (standard deviation):  

yaitu akar kuadrat dari varians 

2 =     (xi – x )2 

 
 

n-1 
i=1 

n 



VariansVarians  dalamdalam  data data merupakanmerupakan  keteranganketerangan  

yang yang pentingpenting  untukuntuk  disampaikandisampaikan    

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

U
m

u
r 

a
n

a
k
 (

ta
h

u
n

) 
Rata-rata umur anak dalam grup 

pencobaan dan grup kontrol 

Grup Pencobaan Grup Kontrol 



sumbersumber  data…. data….   

anak grup pencobaan 
grup 

kontrol 

1 2 5 

2 3 6 

3 2 7 

4 2 7 

5 1 5 

6 3 6 

7 9 6 

8 10 5 

9 9 5 

10 10 7 

11 10 6 

12 11 7 

rata-rata 6 6 



KalauKalau  semuasemua  data data digambarkandigambarkan…………  

Grup Pencobaan Grup Kontrol 
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KalauKalau  ratarata--rata rata sertaserta  deviasideviasi  standarstandar  

digambarkandigambarkan…………  
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?? ?? PerluPerlu  atauatau  tidaktidak  pembahasanpembahasan  

buatbuat  grafikgrafik  dengandengan  Excel ??Excel ??  



PraktikumPraktikum  22  

TeknikTeknik  DasarDasar: :   

PipetPipet, , TimbanganTimbangan, , 

PembuatanPembuatan  LarutanLarutan  

Tujuan:  

i)  teknik timbangan 

ii)  penggunaan pipet-pipet 

ii)  pembuatan larutan  

iii) grafik 



KelompokKelompok  PraktikumPraktikum  
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KelompokKelompok  1 (1 (masukmasuk  pkpk  08:00):08:00):  

Dedy   Ernawati 

Mara Imam  Fera  Roy   Taufik 

Martina   Lily  Dorra  Anwar

   

 

 

 

 

 

 

KelompokKelompok  2 (2 (masukmasuk  pkpk  12:00):12:00):  

Taya Elsa  Karolina  Leo  Yeni 

Musthari  Siti  Donny Dita 

Ningrum   Sukaisi   

 

 

 

Grup praktikum ditentukan setiap hari praktikum 



Penggunaan Timbangan Manual 

Harvard Trip 

Zero Adjust  

Knob 

Poise  

besar 

Poise  

kecil 

jarum timbangan 

Dial-o-gram 



Penggunaan Timbangan Digital 

Hidupkan dulu! 

1. Nulkan dengan menekan 

tombol “Tare” 

2. Taruh kertas pada alas 

timbangan. 

3. Nulkan lagi 

4. Gunakan sendok yang bersih 

dan tambah bahan kimia pada 

kertas sampai jumlahnya 

sesuai dengan kebutuhan 

resepnya 

5. Bacalah hasilnya pada display 

digital. 

 

 



Penggunaan pipet 
setiap mahasiswa mengukur akudes dgn 3 macam pipet      

(5 sempel/pipet/mhs) 

pipet tetes 

pipet spuit 
 

pipet Mohr 
 

pipet otomatik 



Latihan penggunaan pipet 
 

Tabel 2 
Hasil Pipet Otomatik Pipet Mohr Pipet Spuid 

  

(beratan 

1 mL 

akuades) 

nama 

mhs 

nama 

mhs 

nama 

mhs 

nama 

mhs 

nama 

mhs 

nama 

mhs 

nama 

mhs 

nama 

mhs 

nama 

mhs 

nama 

mhs 

nama 

mhs 

nama 

mhs 

1 

2 

3 

4 

5 

Tujuannya:  

•melatih menggunakan pipet2 

•memperoleh data yang dapat dianalisa 

1 ml akudes  = ___g 



Grafik : data yang diperoleh dari bagian cara 

penggunaan pipet 

 

 

 

?? Macam pipet/ orang / ?? 

W
e
ig

h
t 

(g
) 



Konsep Dasar:  

 Persiapan Larutan 

  

MENGENAI BERAT MOLEKUL: 

1 gram atom Na bersama dgn 23g yg berisi 6.023 x 1023 

atoms (yaitu 1 mole) 

berat molekul (molecular weight): NaH2PO4  

 = 23(Na) + 2(2xH) +31(P)+64(4xO) =120 g/mole  

1 formula weight : NaH2PO4.H2O = 138g/mole 

1 gram equivalent weight (utk yg asam): NaH2PO4 = 60g 

(120g dibagi 2  (yaitu jumlah atom hidrogen yg dapat 

dititrasi dgn basa) 



PERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS 

Konsep Dasar:  

 Persiapan Larutan 



Konsep Dasar:  

 Persiapan Larutan 

  SATUAN: 

1 milligram (mg) = 10-3g  1 millimolar (mM) = 10-3mole/l 

1 mikrogram (g) = 10-6g  1 mikromolar (M) = 10-6mole/l 

1 nanogram (ng) = 10-9g  1 nanomolar (nM) = 10-9mole/l 

1 pikogram (pg) = 10-12g  1 pikomolar (pM) = 10-12mole/l 

 



Konsep Dasar:  

 Persiapan Larutan 

  

KADAR ATAU KONSENTRASI : 

Weight per weight (w/w): 1% (w/w) berarti 

   1g bahan per 100g of larutan  

  (yaitu 1 g bahan + 99g pelarut) 

Weight per volume (w/v) **lebih praktis utk biokimia**  

1 %(w/v)  berarti 1 g bahan per 100ml akudes 

Contoh:  

 siapkan 100 mL 10%(w/v) sukrosa 

  10g sukrosa + 100ml akudes 



Konsep Dasar:  

 Persiapan Larutan 

 

  

Molar (M): 1M NaH2PO4  

 berisi 1 mole NaH2PO4 (120g) per litre akudes 

Millimolar(mM): 1mM NaCl berisi 10-3 mole NaCl per litre 

akudes 

 

Normal (N): 1N normal  (utk asam) NaH2PO4 berisi 1 

gram equivalent weight of NaH2PO4 (60g) per litre akudes 

 

 Contoh perhitungan untuk pembuatan larutan 

berada di bahan penuntun praktikum ini 

 



Pembuatan Larutan 

400ml 0,25M Na2HPO4 

( hidrogen fosfat ion (HPO4
2-)) 

400ml 0,25M NaH2PO4 

(dihidrogen fosfat ion (H2PO4
-)  ) 

50mL 5% glukosa  

100ml 0.7M Cu SO4· 5H2O  

100ml 1M NaOH  

1 x 10-1 litre 1M HCl   

1,5 x 10-1  litre 70% etanol 

1 litre 0,6M Na-sitrat (Na3C6H6O7), 0,35M Na2 CO3    



TugasTugas: :   TeknikTeknik  DasarDasar: : PipetPipet, , TimbanganTimbangan, , 

PembuatanPembuatan  LarutanLarutan    

 Kumpulkan data dari kelompok Anda dan orang lain 
sampai Tabel 2 terisi penuh (artinya ada 5 hasil dari 
4 orang untuk tiga macam pipet).  Dengan data 
tersebut buat grafik yang menggambarkan dengan 
jelas perbedaan/variasi (atau kesamaan) antara para 
pelaku dan pipet-pipet yang dipraktekkan.  
Sebutkan beberapa kesimpulan yang bisa kita dapat 
dari grafik yang Anda buat (harus lebih dari 3 
kesimpulan dan harus didukung dengan jelas dari 
data yang dilihat dalam grafik) 

 Berikanlah saran atas praktikum ini dan usulan 
supaya praktikum selanjutnya lebih baik lagi. 
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