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KODE UNIT  : LAB.KL02.019.01 
  
JUDUL UNIT : Membuat, Menstandarisasi dan Mengunakan Larutan  
    

DESKRIPSI UNIT :  Unit kompetensi ini mencakup kemampuan untuk membuat, 

menstandarkan dan menggunakan larutan untuk memantau 

kualitas larutan yang dibuat. 
 

 

ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

01 Membuat larutan. 1.1 Memilih prosedur yang sesuai untuk 
pembuatan larutan. 

1.2  Memilih peralatan, bahan-bahan dan pelarut 
dengan kemurnian tertentu. 

1.3 Mengukur jumlah reagen untuk pembuatan 
larutan dan mencatat data. 

1.4 Memilihdan merangkaikan alat khusus dan alat 
kaca yang cocok dengan tingkat ketelitiannya. 

1.5 Melakukan pengenceran tertentu. 

1.6 Membuat larutan hingga diperoleh campuran 
homogen dengan konsentrasi tertentu. 

1.7 Memberi nama/label dan menyimpan larutan 
agar terjaga identitas dan kestabilannya. 

02 Menstandarisasikan dan 
menggunakan larutan volumetric. 

2.1 Memasang peralatan laboratorium yang sesuai. 

2.2 Membuat/menyiapkan larutan deret yang 
diinginkan. 

2.3 Menstandarisasi larutan sesuai kisaran dan 
ketelitian dengan menggunakan standar primar. 

2.4 Memberi nama/label dan menyimpan larutan 
agar terjaga identitas dan kestabilannya. 

2.5 Menggunakan larutan volumetrik standar untuk 
menentukan konsentrasi standar sekunder. 

03 Menghitung dan mencatat data. 3.1 Menggunakan prosedur resmi bila data akan 
dimodifikasi. 

3.2 Menggunakan prosedur resmi bila data akan 
dimodifikasi. 

3.3 Mencatat semua rincian prosedur laboratorium 
yang sesuai menurut prosedur laboratorium 
dan melaporkan hasilnya. 

3.4 Melaporkan konsentrasi dengan satuannya. 
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ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA 

04 Memantauan kualitas larutan 
laboratorium. 

4.1 Memeriksa larutan dengan melihat kerusakan 
dan tanggal kadaluarsa. 

4.2 Menstandarkan ulang atau membuang larutan 
yang rusak. 

4.3 Mencatat rincian dan memberi label larutan 
sesuai prosedur laboratorium. 

 

 
BATASAN VARIABEL   

Lingkup variabel 

Kisaran variabel ini memberikan cakupan luas bagi setiap unit kompetensi. 

Variabel berikut berlaku di sektor industri yang termasuk dalam paket pelatihan ini. 
 
1. Unit kompetensi ini meliputi kemampuan untuk menstandarisasi dan menggunakan 

larutan untuk memantau kualitas larutan yang dibuat. 
 
2. Seluruh pekerjaan harus mengikuti standar yang relevan, prosedur yang sesuai 

dan atau sesuai dengan syarat perusahaan. Prosedur ini meliputi atau diambil dari :  
Standar internasional, Tata-kerja ( seperti GLP dan GMP), Lembar data keselamatan 
bahan (MSDSs), Undang-undang Pengukuran Nasional, Prosedur Kerja Standar ( 
SOPs), Manual mutu, Prosedur pencatatan dan pelaporan perusahaan, Jadwal produksi 
dan laboratorium, Spesifikasi bahan, produksi dan produk/hasil. 

 
3. Semua pekerjaan mengacu pada peratutan KKK yang diperlukan. Standar yang relevan 

meliputi legislasi kesehatan dan keselamatan pekerja, prosedur dan peraturan 
keselamatan perusahaan standar nasional yang relevan atau tata-kerja. 

 
4. Larutan dapat meliputi tapi tidak dibatasi untuk :   

4.1 Larutan asam dan basa kuat/lemah - Bahan pengoksidasi/pereduksi. 
4.2 Larutan yang digunakan untuk titrasi kompleksometri dan titrasi pengendapan. 
4.3 Zat warna untuk sel dan jaringan, enzim, buffer dan zat antibody Pelarut untuk 

menjaga sifat isotonic. 
4.4 Larutan organik dan larutan fiksasi untuk jaringan. 

 
5. Alat-alat dan pereaksi yang mungkin digunakan dalam menyiapkan larutan standar 

meliputi :   
5.1 Neraca/timbangan. 
5.2 Pipet, Buret, alat-alat gelas volumetrik, botol timbang. 
5.3 Eksikator, media penyaring,  
5.4 Oven, Tanur. 
5.5 Larutan, indikator, standar primer dan sekunder Titrator otomatis, pH meter dan 

elektroda  serta alat ukur yang lainnya  yang berhubungan dengan penetapan titik 
ekivalen , top pan dan neraca analitik.  

5.6 Pengaduk magnet dan pemanas, penangas air. 
 
6. Pemeriksaan kemampuan batas penggunaan larutan dapat meliputi :  

6.1 Pemeriksaan contoh-contoh yang diwarnai untuk reaksi pewarnaan yang benar. 
6.2 Melakukan pengecekan pH. 
6.3 Menetapkan aktifitas enzim. 
6.4 Memeriksa suspensi sel darah merah untuk haemolisis. 
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PANDUAN PENILAIAN 
 
1. Konteks Penilaian 

 

Unit kompetensi ini akan diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan tempat kerja. 
 

2. Keterkaitan Penilaian  
 
Unit kompetensi ini dapat dinilai dengan : 
 
2.1 TES 400  Melakukan tes/prosedur instrumen. 

 
3. Metoda dan Sumber Penilaian 

Berikut ini adalah cara penilaian yang disarankan : 

3.1 Pengamamatan terhadap kandidat dalam menyiapkan, menstandarisasi dan 
menggunakan beberapa jenis larutan. 

3.2 Pertanyaan lisan dan tertulis. 
3.3 Umpan balik dari rekan kerja dan pengawas. 
3.4 Contoh catatan dan dokumentasi tempat kerja dilengkapi oleh kandidat. 
3.5 Hasil analisis yang diperoleh oleh kandidat utnuk meyakinkan ketepatan, 

konsistensi dan pekerjaan tsb dilengkapi dalam batas waktu yang disyarat. 
 
4. Sumber daya meliputi : 
 

4.1 Laboratorium standar yang dilengkapi dengan peralatan yang sesuai 
4.2 Pereaksi-pereaksi dan peralatan laboratorium  
4.3 Prosedur operasi standar (SOPs) dan metode uji 

memastikan bahwa sampel darah diketahui bebas antibodi untuk hepatitis B, C, 

Sifilis dan HIV. 

 
KOMPETENSI KUNCI  
 

NO KOMPENTENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 

1. Mengkomunikasikan ide dan informasi. 1 

2. Mengumpulkan, Menganalisis, dan Mengorganisir Informasi. 2 

3. Merencanakan dan Mengorganisir Aktivitas. 1 

4. Bekerja dengan yang lain dan dalam tim. 1 

5. Menggunakan Ide dan Teknik Matematika. 2 

6. Menyelesaikan Masalah. 2 

7. Menggunakan Teknologi. 1 

 


