
MODUL II 

STERILISASI ALAT /BAHAN DAN PEMBUATAN MEDIA 

 

Tujuan : 

1. Mengenal teknik sterilisasi alat/bahan untuk pekerjaan mikrobiologi 

2. Mengenal pembuatan media tumbuh universal untuk bakteri 

 

A. Sterilisasi Alat dan Bahan 

Sterilisasi adalah suatu proses mematikan mikroorganiseme yang mungkin ada pada 

suatu benda. Secara umum terdapat tiga tehnik yang biasa digunakan untuk sterilisasi. 

Pemilihan tehnik sterilisasi didasarkan pada sifat alat dan bahan yang akan disterilisasi. 

ketiga teknik tersebut adalah : 

1. Sterilisasi Mekanik/Filtrasi 

Sterilisai secara mekanik (filtrasi) dikerjakan dalam suhu ruang menggunakan suatu saringan 

yang berpori sangat kecil (0.22 mikron atau 0.45 mikron) sehingga mikroba tertahan pada 

saringan tersebut.  

sterilisasi ini ditujukan untuk bahan yang peka panas, misalnya larutan enzim dan antibiotik. 

 

2. Sterilisasi Fisik 

Sterilsasi fisik dapat digunakan dengan cara pemanasan atau penyinaran. Terdapat empat 

macam sterilisasi dengan pemanasan : 

 Pemijaran Api 

 membakar alat pada api secara langsung, contoh alat : jarum inokulum, pinset, batang 

L, dll.  

 Panas Kering 

 Sterilisasi kering yaitu sterilisasi dengan menggunakan udara panas. Karakteristik 

sterilisasi kering adalah menggunakan oven suhu tinggi (170-180’C) dengan waktu 

yang lama (1-3 jam). Sterilisasi panas kering cocok untuk alat yang terbuat dari kaca 

misalnya erlenmeyer, tabung reaksi dll. Sebelum dimasukkan ke dalam oven 

alat/bahan teresbut dibungkus, disumbat atau dimasukkan dalam wadah tertutupuntuk 

mencegah kontaminasi ketika dikeluarkan dari oven. 

 Uap Panas 

 Konsep ini mirip dengan mengukus. Bahan yang mengandung air lebih tepat 

menggunakan metode ini supaya tidak terjadi dehidrasi. 



 Uap Panas Bertekanan (Autoclaving) 

Alat yang digunakan adalah autoclave. Cara kerja alat ini adalah menggunakan uap 

panas dengan suhu 121
o
C selama 15 menit pada tekanan 1 atm. Sterilisasi uap 

tergantung pada : (1) alat/bahan harus dapat ditembus uap panas secara merata tanpa 

mengalami kerusakan (2) Kondisi steril harus bebas udara (vacum) (3) Suhu yang 

terukur harus mencapai  121
o
C dan dipertahankan selama 15 menit. 

Bahan/alat yang tidak dapat disterilisasi dengan uap panas adalah serum, vitamin, 

antibiotik, dan enzim, pelarut organik, seperti fenol, buffer dengan kandungan detergen, 

seperti SDS. Erlenmeyer hanya boleh diisi media maksimum ¾ dari total volumenya.  

Prosedur dalam penggunaan autockave : 

- Pelajari bagian-bagian autoclave dan fungsinya masing-masing 

- Tuangkan air suling ke dalam autoclave hingga batas yang dianjurkan 

- Masukkan alat/bahan yang akan diserilkan, ditata sedemikian rupa sehingga uap 

air secara merata dapat menembus alat/bahan yang akan disterilkan tersebut. 

- Tutup autoclave dan hidupkan alat. Perhatikan tahap kenaikan suhu dan tekanan 

pada autoclave. Tunggu hingga alat mencapai suhu 121
o
C selama 15 menit. 

Autoclave akan otomatis membunyikan alarm, jika proses sterilisasi sudah selesai. 

- Hindari membuka tutup autoclave begitu proses sterilisasi selesai, tunggu sampai 

tekanan dan suhunya turun. 

Sterilisasi fisik dengan penyinaran dapat dengan menggunakan sinar Ultra Violet. 

  

3. Sterilisasi kimiawi. 

Digunakan pada alat/bahan yang tidak tahan panas atau untuk kondisi aseptis (Sterilisasi 

meja kerja  dan tangan) 

Bahan kimia yang dapat digunakan adalah  Alkohol, asam parasetat, formaldehid dll. 

  

B. Pembuatan Media Tumbuh 

Media tumbuh adalah bahan yang digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme. 

Komposisi media tumbuh bervariasi tergantung pada jenis mikroorganisme yang akan 

ditumbuhkan, namum semua mikroorganisme mempunyai kebutuhan dasar yang sama dalam 

media tumbunya, yaitu air, karbon, energi, mineral dan faktor tumbuh.Derajat keasaman (pH) 

media sangat menentukan pertumbuhan mikroorganisme, pada ummnya mikroorganisme 

hidup pada kisarah pH netral (7), tetapi mikroorganisme patogen biasanya hdup pada pH 

basa. 



Media pertumbuhan mikroba dibagi menja didua jenis,yaitu media sintetis.buatan dan 

media kompleks. Media sintetis,yaitu media yang dibuat dari campuran bahan kimia dengan 

kemurnian tinggi dan jumlahnya diketahui dengan pasti,sedangkan media kompleks adalah 

media yang berasal dari bahan-bahan organik kompleks, contohnya ekstrak daging. 

Ditinjau dari tujuan penggunaannya, media pertumbuhan dibagi menjadi tiga, yaitu 

media serbaguna (sebagian besar bakteri dapat tumbuh) dan media selektif (hanya 

mikroorganisme tertentu yang dapat tumbuh sesuai yang diinginkan) serta media differensial 

(untuk klasifikasi berbagai tipe bakteri). 

Mikroorganisme dapat tumbuh pada media berbentuk cair, setengah padat atau padat. 

Bahan padat media yang umum digunakan adalah agar-agar,gelatin atau silika gel. 

Salah satu media yang termasuk kedalam media serbaguna adalah Nutriet Agar. 

Adapun cara pembuatan media nutrien agar (NA) adalah sebagai berikut: 

1. Timbang 28 gram NA serbuk  

2. Siapkan 1 Liter aquadest  

3. Campurkan NA dan Aquadest dalam Erlenmeyer 

4. Campuran dipanaskan di atas Hot Plate sampai mendidih, sambil diaduk. 

5. Sterilkan media dengan Autoclave 

Komposisi 28 gram Nutriet agar (NA) serbuk adalah : Agar 15 g,  peptone 5 g, NaCl 5 g, 

ekstrak yeast 2 g,  ekstrak beef 1 g dan aquadest1 L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 


