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Autoclave adalah alat 

laboratorium yang 

berfungsi sebagai alat 

sterilisasi dengan cara 

basah yang mengunakan 

uap air jenuh bertekanan 

tinggi. Autoclave dapat 

mengatur temperatur yang 

umumnya digunakan di 

atas 100 
0
C s/d 650 

0
C.. 

 
Inkubator (Incubator 

Laboratory) merupakan alat 

laboratorium mikrobiologi 

yang biasanya digunakan 

untuk menginkubasi 

mikroorganisme seperti 

bakteri, fungi dan sel bakteri 

lainnya pada kondisi tertentu. 

 
Colony Counter merupakan 

alat yang berfungsi untuk 

menghitung jumlah mikroba 

pada cawan petri atau media 

lainnya dengan 

menggunakan sinar dan luv.   
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PENGENALAN LABORATORIUM 
Laboratorium Mikrobiologi merupakan 

salah satu laboratorium di Departemen Teknik 

Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera 

Utara yang menyelenggarakan praktikum Mata 

Kuliah Pengantar Bioproses dan Teknologi 

Bioproses. Laboratorium Mikrobiologi juga 

merupakan laboratorium yang didesain secara 

khusus untuk dapat digunakan sebagai 

laboratorium penelitian yang berhubungan 

dengan mikrobiologi karena didukung oleh 

peralatan yang menunjang proses praktikum dan 

penelitian terkait. 

PEMBUATAN TEMPE 

Jamur yang tumbuh pada kedelai atau 

bahan dasar lainnya dapat menghidrolisis 

senyawa-senyawa komplek yang ada dalam 

kacang kedelai atau bahan lainnya seperti : 

karbohidrat, lemak dan protein menjadi 

senyawa sederhana berupa glukosa, asam 

lemak dan juga asam alfa amino yang mana 

senyawa ini mudah dicerna oleh tubuh 

manusia, akibatnya berdampak dalam 

pemenuhan gizi keluarga.  

 

 

PREPARASI MEDIA DAN PENANAMAN 
INOKULUM 

Media untuk pertumbuhan mikroba pada 

umumnya dalam bentuk cair dan padat. Media 

yang banyak digunakan dalam perkerjaan rutin 

di laboratorium adalah kaldu cair dan kaldu agar. 

Media ini tersusun atas kaldu bubuk pepton dan 

air suling.   

 Identifikasi mikroba 

 Praktikum identifikasi mikroba ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi mikroba yang 

ada pada produk alam atau produk fermentasi. 

Fermentasi Alkohol 

Fermentasi alkohol adalah proses 

penguraian karbohidrat menjadi etanol dan 

CO2 yang dihasilkan oleh aktivitas suatu jenis 

mikroba yang disebut khamir dan keadaan 

anaerob. Perubahan ini dapat terjadi jika 

mikroba tersebut bersentuhan dengan 

makanan yang sesuai bagi pertumbuhannya. 

Virgin Coconut Oil 

Virgin Coconut Oil (VCO) 

merupakan minyak kelapa yang dibuat dari 

bahan baku kelapa segar, diambil minyaknya 

atau kernel-nya, diproses dengan pemanasan 

terkendali atau tanpa pemanasan sama 

sekali, tanpa bahan kimia. 

 Rotary Shaker adalah alat  

yang digunakan untuk 

melakukan homogenisasi 

dengan melakukan 

pengadukan cairan 

menggunakan sistem 

gerakan satu arah.  

 Waterbath adalah sebuah 

alat laboratorium 

berbentuk wadah yang 

digunakan untuk proses 

pemanasan cairan dengan 

cara merendamnya pada air 

yang telah dipanaskan 

sebelumnya. 

 

 Tujuan praktikum dalam mata kuliah ini 

agar mahasiswa memahami cara preparasi media 

dan penanaman inokulum dan  identifikasi 

mikroba. 

 Tujuan praktikum ini adalah untuk 

menunjang mata kuliah Teknologi Bioproses 

dalam melaksanakan praktikum fermentasi 

padat dan cair. Contoh fermentasi padat adalah 

pada proses pembuatan tempe, sedangkan 

untuk fermentasi cair pada proses pembuatan 

alkohol  dan VCO. 

  

KEGIATAN PRAKTIKUM 

Laboratorium Mikrobiologi 

merupakan   laboratorium pendidikan bagi 

mahasiswa S1 Teknik Kimia untuk 

melaksanakan praktikum yang mengacu 

pada kurikulum KKNI 2019 dengan mata 

kuliah yang meliputi Mata Kuliah Pengantar 

Bioproses dan Teknologi Bioproses. 
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