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Pengertian  Neraca analitik adalah jenis timbangan yang fungsinya mampu menimbang 
massa hingga ukuran miligram. 

Fungsi   Menimbang bahan yang akan digunakan dalam praktikum dengan tingkat 
ketelitian yang tinggi, baik berbentuk padat maupun cair. 

Penggunaan 1. Langkah-Langkah Persiapan  
a. Pastikan timbangan dalam kondisi setimbang (leveled) dan 

menunjukkan angka nol (zeroed) 
b. Lihat tanda tera untuk cek kesetimbangan  

Untuk memeriksa bahwa timbangan dalam kondisi setimbang 
adalah dengan melihat  udara dalam wadah yang ada di bagian 
belakang timbangan. Jika posisi gelembung tidak berada di tengah, 
maka lakukan setting dengan memutar skrup yang berada di bagian 
bawah timbangan.  

2. Menyalakan Timbangan Digital  
a. Letakkan timbangan pada meja datar 
b. Tutup semua penutup kaca dan tekan tombol ON di bagian samping 

timbangan.  
3. Prosedur Cara Menimbang Bahan  

a. Gunakan wadah yang sesuai dengan bahan. Jangan menggunakan 
wadah yang terbuat dari plastik karena dapat menimbulkan efek 
elektrostatis 

b. Letakkan wadah di atas piringan (pan) dan tutuplah penutup 
timbangan  

c. Tekan tombol tare pada neraca. Monitor akan mendisplay angka nol 
karena bobot wadah telah dinolkan (reset). Dengan cara ini, akan 
diketahui bobot/berat sampel secara langsung 

d. Ambil bahan tertimbang dan letakkan di atas wadah. Jangan sampai 
bahan tertimbang menjadi tumpah atau tercecer dan mengotori 
timbangan. Jika perlu, gunakan alat bantu saat meletakkan bahan, 
karena meletakkan dengan tangan, debu yang ada pada tangan 
akan mempengaruhi berat bahan tersebut.  

e. Tutup semua pintu kaca dan baca angka yang tertera pada monitor. 
Anda bisa menambahkan atau mengurangi bobot benda yang 
diinginkan pada tahap ini 

f. Catat bobot benda tertimbang  

Perawatan  1. Tempatkan neraca analitik pada posisi yang jauh dari hembusan angin 
dan panas berlebih 

2. Selalu meletakkan timbangan pada tempat yang datar 
3. Hindarkan menaruh benda diatas timbangan bila sedang tidak 

digunakan 
4. Hindarkan neraca analitik dari medan magnet sekitar 
5. Ketika selesai penggunaan, pastikan timbangan dalam kondisi bersih. 

Bersihkan timbangan dengan sikat pembersih agar sisa bahan kimia 
tidak tertinggal yang akan memperngaruhi keakuratan saat melakukan 
timbangan berikutnya   

6. Matikan neraca analitik jika tidak digunakan dalam jangka waktu yang 
lama  

7. Hati hati dalam penggunaan bahan-bahan kimia yang bersifat korosif  
8. Lakukan tera ulang pada timbangan sebelum pemakaian 
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Pengertian  Sterilisasi adalah suatu pengelolaan alat atau bahan yang bertujuan untuk 
menghancurkan semua bentuk kehidupan mikroba termasuk endospora 
dan dapat dilakukan dengan proses kimia atau fisisk  

Tujuan  Untuk mencegah resiko terjadinya infeksi 

Bagian Sterilisator  1. Terdiri dari 2 ruangan/pintu yaitu bagian atas dan bagian bawah  
2. Bagian atas mengandung ozon untuk menyeterilkan alat tenun, kasa, 

kapas, sarung tangan atau bahan bahan yang tahan panas dibawah 
1800C 

3. Bagian bawah yang mengandung infra merah untuk menyeteril alat dari 
logam atau stainless steel atau alat alat yang tahan panas dibawah 
2500C  

Penggunaan 1. Jangan meletakkan sterilisator dekat bahan-bahan yang mudah 
terbakar  

2. Alat tenun/sarung tangan/kassa yang sudah siap, dimasukkan kedalam 
sterilisator bagian atas kemudian pintu ditutup 

3. Alat-alat logam/stainlesssteel yang sudah bersih dan kering 
dimasukkan kedalam sterilisator (jangan ditumpuk) ke bagian bawah 
kemudian pintu ditutup 

4. Lubang udara jangan ditutup/tertutup 
5. Steker dicolokkan pada stop kontak  
6. Untuk menghidupkan mesin tekan tombol power 
7. Untuk menghidupkan bagian atas tekan tombol disinfect dan O3 (ozon) 
8. Untuk menghidupkan bagian bawah tekan tombil disinfect 
9. Pada saat proses dterilisasi jangan memegang pintu kaca  
10. Dalam waktu 10 menit sterilisasi tersebut akan mati secara otomatis 

tunggu sampai 20 menit, pintu baru dibuka  
11. Jangan langsung mengeluarkan alat yang sudah selesai disteril untuk 

mencegah terbakar.   

Hal yang harus 
diperhatikan  

1. Pada saat proses sterilisasi jangan memegang pintu kaca  
2. Jangan langsung mengeluarkan alat yang sudah selesai disteril untuk 

mencegah terbakar  
3. Ketika membersihkan alat sterilisator, pastikan kabel tidak sedang 

terhubung dengan sumber listrik 
4. Jangan menyumbat lubang angin pada lubang angin 
5. Cabut kabel dari stop kontak apabila tidak dipakai 
6. Jangan meletakkan alat sterilisator dekat dengan bahan-bahan yang 

mudah terbakar  
7. Jangan berbagi soket dengan peralatan listrik lainnya  
8. Jarak antara sterilisator dan sumber daya pemanas harus lebih dari 20 

cm 
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Pengertian  Alat laboratorium yang digunakan untuk memanaskan dan 
menghomogenkan suatu larutan. Sampel yang akan dipanaskan 
ditempatkan ke dalam erlenmeyer atau gelas kimia.   

Tujuan  Menjelaskan penggunaan dan pemeliharaan hot plate. 

Penggunaan 1. Pastikan hot plate sudah tersambung pada sumber daya listrik  
2. Timbang bahan kimia yang akan dilarutkan dengan menggunakan 

neraca analitik  
3. Masukkan bahan kimia tersebut ke dalam gelas kimia atau tabung 

erlenmeyer 
4. Tambahkan sejumlah pelarut ke dalamnya, seperti akuadest 
5. Letakkan gelas kimia tersebut diatas hot plate  
6. Nyalakan tombol ON pada hot plate dan atur suhunya agar bahan 

melarut  
7. Masukkan batang pengaduk dan atur kecepatan adukan  

Hal-hal yang 
Harus 
Diperhatikan  

1. Pastikan alat gelas yang menampung bahan larutan tersebut tahan 
terhadap panas sehingga tidak pecah saat proses pemanasan  

2. Pastikan luas permukaan hot plate lebih luas daripada objek yang 
dipanaskan  

3. Perhatikan kelembapan udara ruangan. Usahakan kelembapan udara 
ruangan dan panas hot plate selalu stabil  

4. Pastikan di sekitar hot plate jauh dari bahan yang mudah menguap dan 
terbakar.  

5. Matikan hot plate jika sudah selesai digunakan dengan menekan 
tombol OF dan mencabut kabel yang menghubungkan dengan aliran 
listrik  

6. Gunakan pembersih non-abrasif untuk membersihkan permukaan dan 
bagian luar unit 

7. Jangan menggunakan logam foil di hotplate 

Dibuat Oleh : 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

COLONY COUNTER No. Dokumen  SPO. LK. Kesmas. 04 

No. Revisi  00 

Tanggal Terbit  14 Oktober 2019 

Halaman  1/1 

Pengertian  Alat bantu yang digunakan untuk menghitung koloni bakteri yang 
ditumbuhkan di media yang disimpan dalam cawan petridish 

Penggunaan 1. Siapkan media yang akan dihitung, misalkan bakteri dalam cawan petri  
2. Hubungkan stop kontak dengan sumber tenaga 
3. Nyalakan alat dengan menekan tombol ON 
4. Reset jumlah perhitungan hingga menunjukkan angka “0” 
5. Letakkan cawan petri yang berisi koloni bakteri yang akan dihitung di 

atas meja yang dilengkapi dengan skala 
6. Tandai koloni dengan mengarahkan pulpen ke meja skala  
7. Hitung koloni bakteri yang terpisah  
8. Lihat koloni dengan bantuan kaca pembesar 
9. Setelah selesai menghitung tekan tombol reset untuk meriset kembali 

ke nol colony counter   
10. Matikan alat dengan menekan tombol OFF 
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Pengertian  Alat yang digunakan untuk mengukur pH sampel cair  

Kalibrasi  1. Kalibrasi harus dilakukan secara periodik, sekurang-kurangnya setiap 
6 bulan  

2. Data kalibrasi tersimpan di memori alat meskipun alat dimatikan  
3. Kalibrasi dapat dilakukan dengan menggunakan hingga lima buffer.  
Prosedur Kalibrasi : 
1. Hidupkan alat  
2. Jika unit pengukuran yang tampil di layar adalah mV, tekan tombol 

“mode” untuk memilih unit pH 
3. Lepaskan botol celup yang terpasang di elektroda. Botol celup ini 

digunakan untuk menjaga elektroda dari kekeringan  
4. Celupkan elektroda dan unit ATC ke dalam larutan buffer 
5. Tekan tombol “cal/meas” untuk mengaktifkan mode “cal” 
6. Ketika angka pH yang ditampilkan sudah stabil dan tulisan “ready” 

muncul, tekan tombol “enter” untuk menyimpan hasil kalibrasi buffer 
7. Angkat elektroda dan ATC, cuci dengan aquadest. Celupkan 

elektroda dan ATC ke larutan buffer pH 7.0. ketika angka pH yang 
ditampilkan sudah stabil dan tulisan “ready” muncul, tekan tombol 
“enter” untuk menyimpan hasil kalibrasi buffer pH 7.0. tampilan utama 
akan berkedip sebentar dan menunjukkan persen efisiensi  

8. Ulangi langkah 6 untuk kalibrasi dengan buffer 10.0 
9. Tekan tombol “cal/meas” untuk kembali ke mode meas  
10. Simpan larutan buffer dalam lemari pendingin    

Prosedur 
Pengukuran  

1. Hidupkan alat  
2. Jika unit pengukuran yang tampil di layar adalah mV, tekan tombol 

“mode” untuk memilih unit pH 
3. Pastikan mode yang tampil di layar adalah “meas”. Jika bukan 

“meas”, tekan tombol “cal/meas” untuk mengaktifkan mode meas  
4. Lepaskan botol celup yang terpasang di elektroda untuk menjaga 

elektroda dari kekeringan  
5. Angkat elektroda dan ATC, cuci dengan aquadest 
6. Celupkan elektroda dan ATC ke dalam larutan sampel  
7. Tunggu hingga angka pH yang ditampilkan di layar stabil, dan tulisan 

“ready” muncul 
8. Catat hasil pengukuran  
9. Ulangi langkah 5-8 untuk melakukan pengukuran sampel berikutnya  
10. Sebelum mematikan dan menyimpan alat, angkat elektroda dan ATC, 

cuci dengan aquadest. Tutup elektroda dengan botol celup yang terisi 
aquadest untuk mencegah elektroda menjadi kering 
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Pengertian  Turbidimeter adalah alat yang digunakan untuk analisa kekeruhan suatu 
larutan 

Tujuan  Untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengoperasikan 
turbidimeter dengan benar dan aman  

Prinsip Kerja Turbidimeter merupakan suatu alat pengujian kekeruhan dengan sifat 
optik akibat dispersi sinar. Cahaya yang dipancarkan tercermin oleh 
kekeruhan dalam sampel. Cahaya yang tersebar akan terdeteksi pada 
sudut 900oleh fotodioda  

Prosedur 
Penggunaan  

1. Letakkan sampel pada wadah yang bersih  
2. Masukkan sampel ke dalam vial yang bersih dan kering hingga batas 

(sekitar 12 mL) 
3. Tutuplah vial tersebut  
4. Bersihkan vila dengan kain pembersih yang disediakan untuk 

membersihkan tetesan air dan sidik jari 
5. Nyalakan alat dengan menekan tombol “on/off” 
6. Letakkan vial pada chamber sample dan pastikan dalam posisi yang 

benar, sesuai tanda (segitiga) 
7. Tutuplah sample chamber dengan penutupnya 
8. Tekan “read/avg” atau “read” 
9. Hasil akan menunjukkan pada display dalam NTU 
10. Buka vial turbidimeter dan bersihkan  

Kalibrasi  1. Tekan tombol “cal” untuk memulai kalibrasi  
2. Letakkan sampel standar < 0,1 NTU dan pastikan dalam posisi yang 

benar, sesuai tanda (segitiga). Tutuplah chamber dengan benar  
3. Tekan tombol “read/Avg” 
4. Perhitungan dimulai. Setelah perhitungan selesai pembacaan dimulai 

secara otomatis  
5. Masukkan sampel standar 20 NTU dan pastikan dalam posisi yang 

benar, sesuai tanda. Tutuplah chamber dengan benar  
6. Tekan tombol “read/Avg” 
7. Perhitungan dimulai. Setelah penghitungan selesai, pembacaan 

dimulai dengan otomatis  
8. Masukkan sampel standar 200 NTU dan pastikan dalam posisi yang 

benar, sesuai tanda. Tutuplah chamber dengan benar  
9. Tekan tombol “read/Avg” 
10. Perhitungan dimulai. Setelah penghitungan selesai, pembacaan 

dimulai dengan otomatis 
11. Masukkan sampel standar 800 NTU dan pastikan dalam posisi yang 

benar, sesuai tanda. Tutuplah chamber dengan benar  
12. Tekan tombol “read/Avg” 
13. Perhitungan dimulai. Setelah penghitungan selesai, pembacaan 

dimulai dengan otomatis  
14. Tekan tombol “enter” untuk menyimpan  
15. Tekan tombol “esc” untuk membatalkan kalibrasi  

Hal-hal Yang 
Harus 
Diperhatikan  

1. Vial dan tutupnya harus bersih sempurna setiap setelah melakukan 
tes untuk menghindari kontaminasi. Sedikit pengotor yang 
menyebabkan error 

2. Bagian luar vial harus bersih dan kering sebelum memulai 
pengukuran. Usap vial dengan kain yang halus untuk menghilangkan 
sidik jari dan tetesan air 

3. Peletakkan vial harus tepat pada posisi tanda pada vial dan posisi 



tanda pada chamber  
4. Selalu lakukan pengujian dengan tutup pengaman vial  
5. Gelembung di dalam vial menyebabkan kesalahan hasil  
6. Hindari terjadinya tumpahan air di dalam chamber. Jika terpaksa 

bocor di dalam instrumen, hal ini dapat merusak komponen elektrik 
dan menyebabkan korosi  

7. Lensa yang terkontaminasi dalam chamber sample menyebabkan 
hasil eror 

8. Perbedaan suhu yang besar antara instrumen dan lingkungan dapat 
menyebabkan kesalahan. Untuk hasil uji yang terbaik, lakukan 
pengujian sample dengan suhu antara 200-C (680F) dan 250C (770F) 

Dibuat Oleh : 
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Pengertian  TDS Meter atau Total Dissolved Solids adalah suatu alat yang digunakan 
untuk mengukur partikel (bisa berupa partikel padatan seperti kandungan 
logam maupun partikel non padatan seperti mikroorganisme) yang ada 
pada larutan air yang tidak tampak oleh mata  
Alat ini bisa mnegukur jumlah padatan yang terlarut didalamnya dalam 
satuan ppm (mg/L), satuan yang digunakan adalah ppm (part per million) 
atau bagian per sejuta.  

Cara Kerja  Cara kerja TDS meter yaitu dengan mencelupkan ujung TDS meter 
kedalam air uji kira-kira sedalam 5 cm dalam posisi “on”, dan tahan 
kurang lebih selama 2-3 menit sampai angka penunjuk pada layar stabil.  

Hal-hal Yang 
Harus 
Diperhatikan 

Hindarkan dari : 
1. Air panas dengan suhu melebihi suhu kamar karena bisa 

menyebabkan hasil pengukuran tidak presisi lagi  
2. Air es atau air dingin dengan suhu dibawah suhu kamar 
3. Air laut atau air garam karena bisa menyebabkan error pada hasil 

pengukuran  
4. Air accu, alkohol dan air lainnya yang tidak masuk dalam range 

pengukuran alat ini 

Dibuat Oleh : 
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Pengertian  Sebuah alat pengukur kecepatan angin. Selain itu, anemometer dapat 
mengukur besarnya tekanan angin, cuaca, dan tinggi gelombang laut  

Prosedur 
Pengukuran  

1. Pengukuran dapat dilakukan dengan cara memegang anemometer 
secara vertikal atau menaruhnya diatas penyangga. Angka kecepatan 
angin akan ditampilkan secara otomatis pada speedometer  

2. Pegang alat vent pada tangan kiri dan pegang counter pada tangan 
kanan  

3. Cara membaca skala dan hasil : 
a. Tekan tombol On/Off 
b. Akan tampil semua item pengukuran pada layar 
c. Tekan tombol hold untuk melihat hasil pengukuran  
d. Catat hasil pengukuran  

 

Perawatan 1. Periksa kerusakan pada waktu tertentu setiap tahun dan bersihkan 
dari kotoran atau debu yang bisa menutup saringan dan mengurangi 
aliran menuju bucket 

2. Bersihkan karat dari permukaan gauge. Permukaan gauge mudah 
miring disebabkan pergerakan tanah yang sedikit merusak atau 
adanya perbuatan tangan manusia yang jahil  
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Pengertian  Alat yang digunakan untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di 
suatu tempat.  

Cara Kerja  1. Geser tombol off/on ke arah on 
2. Pilih kisaran range yang akan diukur (2.000 lux, 20.000 lux, atau 

50.000 lux) pada tombol range  
3. Arahkan sensor cahaya dengan menggunakan tangan pada 

permukaan daerah yang akan diukur kuat penerangannya 
4. Lihat hasil pengukuran pada layar panel 
 
Cara pembacaan 
Terdapat 3 kisaran pengukuran yaitu 2000, 20.000, 50.000 (lux) 
2000 lux : hanya dapat dilakukan pengukuran pada kisaran cahaya 
< 2000 lux 
20.000 lux : pengukuran hanya dapat dilakukan pada kisaran 2000 – 
19.990 lux 
50.000 lux  : pengukuran dapat dilakukan pada kisaran 20.000 – 
50.000 lux  
 
Apabila dalam pengukuran menggunakan range 0 – 1999 maka dalam 
pembacaan pada layar panel dikalikan 1 lux 
Apabila dalam pengukuran menggunakan range 2000 – 19.990 maka 
dalam pembacaan pada layar panel dikalikan 10 lux 
Apabila dalam pengukuran menggunakan range 20.000 – 50.000 maka 
dalam pembacaan pada layar panel dikalikan 100 lux 
 

Hal-hal Yang 
Harus 
Diperhatikan 

Yang harus diperhatikan dalam perawatan alat ini adalah sensor cahaya 
yang bersifat sangat sensitif. Dalam perawatannya sensor harus 
ditempatkan dalam tempat yang aman. 
Jika pada layar menunjukkan kata “low bat” berarti baterai yang 
digunakan harus diganti dengan yang baru.  

Dibuat Oleh : 
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Pengertian  Instrumen yang digunakan untuk mengukur getaran yang digunakan 
pada alat/mesin yang mempunyai getaran pada penggunaanya  

Cara Kerja  Menempelkan vibration sensor atau magnetic base nya ke benda/mesin 
yang akan  diukur, lalu magnetic base mengirimkan data melalui kabel ke 
unit pembaca. Dengan demikian vibration meter menunjukan nilai 
kuatnya getaran pada benda atau mesin yang diukur.  

Prosedur 
Pengukuran  

1. Periksa bagian vibration meter 
a. Pastikan alat siap digunakan dan tidak ada masalah.  
b. Periksa bagian sensor getaran, kabel sensor, power on/off, 

baterai, display/LCD 
2. Hidupkan vibration meter dengan menekan tombol power on/off 
3. Tempelkan sensor ke sumber getaran  
4. Catat angka yang muncul pada layar  
5. Pastikan tingkat getaran dengan cara: 

a. Modus (nilai yang sering muncul) 
b. Median (nilai tengah, yaitu angka terendah + angkat tertinggi : 2) 
c. Rata-rata (jumlah keseluruhan sampel dibagi jumlah sampel)  

Perawatan 1. Kontrol dan analisa getaran secara berkala untuk mendeteksi ada 
tidaknya kerusakan  

Dibuat Oleh : 
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Pengertian  Alat yang mempunyai dua indikator pengukuran, yaitu thermometer dan 
hygrometer. Thermometer berfungsi untuk mengukur suhu pada suatu 
ruangan, sedangkan hygrometer berfungsi untuk mengukur kelembapan 
pada suatu ruangan, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. 

Penggunaan 1. Letakkan alat di tempat yang akan diukur suhu dan kelembapan 
udaranya 

2. Tunggu hingga angka yang tertera pada display konstan 
3. Lakukan pengukuran sebanyak 3 kali 
4. Mengamati skala pada thermohygrometer, skala bagian atas 

menunjukkan kelembapan, dan skala bagian bawah menunjukkan 
suhu udara 

5. Hindarkan alat dari panas sinar matahari langsung 

Dibuat Oleh : 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGGUNAAN 
EARPLUG 

No. Dokumen  SPO. LK. Kesmas. 12 

No. Revisi  00 

Tanggal Terbit  14 Oktober 2019 

Halaman  1/2 

Pengertian  Alat pelindung telinga yang digunakan untuk menyumbat telinga  

Penggunaan  1. No-Roll Foam 
a. Tarik telinga ke belakang dan  masukkan earplug dengan baik ke 

dalam saluran telinga hingga benar-benar menutupi saluran 
telinga 

b. Earplug harus dimasukkan ke dalam saluran telinga. Hindari 
mendorong earplug terlalu dalam 

c. Bila ujung earplug tidak terlihat saat seseorang melihat Anda dari 
depan, hal ini menandakan earplug sudah dipasang dengan benar 

d. Untuk mengeluarkan earplug, gulung atau putar-putar earplug 
dengan lembut lalu tarik secara perlahan 

2. Roll-Down Foam 
a. Gulung atau putar-putar earplug sampai berukuran kecil 

menggunakan tangan yang bersih  
b. Tarik telinga ke belakang dan masukkan earplug dengan baik ke 

dalam saluran telinga  
c. Tahan selama 30-40 detik hingga earplug benar-benar menutupi 

saluran telinga. Bila ujung earplug tidak terlihat saat seseorang 
melihat Anda dari depan, hal ini menandakan earplug sudah 
dipasang dengan benar 

e. Untuk mengeluarkan earplug, gulung atau putar-putar earplug 
dengan lembut lalu tarik secara perlahan 

3. Multiple Use 
a. Sambil memegang earplug, tarik telinga ke belakang 
b. Masukan earplug dengan baik agar seluruh flensa berada tepat di 

dalam saluran telinga 
c. Bila ujung earplug tidak terlihat saat seseorang melihat Anda, hal 

ini menandakan earplug sudah terpasang dengan benar 
d. Untuk mengeluarkan earplug, gulung atau putar-putar earplug 

dengan lembut lalu tarik secara perlahan 
4. Banded Plug 

a. Posisikan banded plug di bawah  dagu  
b. Tarik telinga ke belakang dan masukkan earpods ke dalam 

saluran telinga. Lakukan hal yang sama untuk earpods lainnya  
c. Saat berada di lingkungan dengan paparan kebisingan, tekan 

banded plug lebih dalam agar earpods menutupi penuh saluran 
telinga   

d. Untuk mengeluarkan earplug, gulung atau putar-putar earplug 
dengan lembut lalu tarik secara perlahan 

 

Hal-hal Yang 
Harus 
Diperhatikan 

1. Hindari menggunakan pelindung pendengaran secara berlebihan di 
lingkungan yang minim paparan kebisingan.  

2. Pilih earplug sesuai dengan situasi kerja, pertimbangkan tingkat 
paparan kebisingan dan kebutuhan untuk berkomunikasi dengan 
rekan kerja atau mendengar sinyal peringatan di tempat kerja 

3. Pastikan earplug terpasang dengan tepat menutupi telinga, jika salah 
satu earplug tidak terpasang tepat di telinga, lepaskan earplug dan 
masukkan kembali earplug dengan benar 

4. Lakukan pengecekan terhadap efektivitas earplug. Cobalah tutup 
telinga menggunakan kedua tangan lalu lepaskan. Earplug yang 
sudah terpasang dengan baik seharusnya dapat meredam kebisingan 



secara optimal. Sehingga saat menutup telinga dan melepasnya, 
seharusnya tidak ada perbedaan tingkat kebisingan yang signifikan 

5. Pastikan tangan dalam keadaan bersih sebelum menggunakan 
earplug. 

Dibuat Oleh : 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGGUNAAN 
EARMUFF 

No. Dokumen  SPO. LK. Kesmas. 13 

No. Revisi  00 

Tanggal Terbit  14 Oktober 2019 

Halaman  1/1 

Pengertian  Alat pelindung pendengaran untuk mengurangi atau meminimalkan 
potensi paparan kebisingan yang bisa mengakibatkan kerusakan pada 
telinga yang terdiri dari material peredam bising dan bantalan telinga 
yang menutupi semua bagian telinga dan ditahan oleh headband. 

Penggunaan  1. Tempatkan earcup tepat di telinga 
2. Sesuaikan headband dengan menggeser ke atas atau ke bawah 

hingga earcup dapat menutup telinga secara sempurna  
3. Pastikan earmuff terpasang dengan benar  

Hal-hal Yang 
Harus 
Diperhatikan 

1. Pastikan tidak ada rambut yang menghalangi telinga saat earcup 
dipasang  

2. Hindari menggunakan pelindung pendengaran secara berlebihan di 
lingkungan yang minim paparan kebisingan.  

3. Pilih earmuff sesuai dengan situasi kerja, pertimbangkan tingkat 
paparan kebisingan dan kebutuhan untuk berkomunikasi dengan 
rekan kerja atau mendengar sinyal peringatan di tempat kerja 

Perawatan  1. Periksa earcup dan ear cushion (bantalan telinga) dari kerusakan, 
keausan, dan kelenturannya. Ganti bantalan telinga bila terdapat 
kerusakan fisik atau tidak lentur lagi  

2. Periksa unit headband dari kerusakan, keausan dan kelonggaran. 
Ganti headband apabila sudah longgar sehingga penutup telinga tidak 
menempel sempurna 

3. Bersihkan earcup dan bantalan telinga secara teratur dengan deterjen 
cair ringan dan lembut, kemudian bilas dengan air hangat.  Earmuff 
tidak mungkin dicelupkan ke dalam air ketika dibersihkan. Pastikan 
bahan peredam suaru di dalam penutup telinga tidak basah 

4. Ganti bantalan telinga dan busa di dalamnya setiap 6-8 bulan untuk 
pemakaian normal, atau setiap 3-4 bulan untuk frekuensi penggunaan 
sering/berlebih atau penggunaan pada kondisi lingkungan dengan 
kelembapan tinggi atau cuaca ekstrim  

Dibuat Oleh : 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

SPECTACLE/SAFETY 
GLASSES  

No. Dokumen  SPO. LK. Kesmas. 14 

No. Revisi  00 

Tanggal Terbit  14 Oktober 2019 

Halaman  1/1 

Pengertian  Salah satu alat pelindung diri yang berfungsi untuk melindungi mata dari 
bahan cairan berbahaya, partikel micro, dan juga bahan lain yang dapat 
membahayakan mata 

Penggunaan  1. Pilihlan kacamata yang sesuai  
2. Buka tangkai kacamata, lekatkan bagian tengah kacamata pada 

punggung hidung  
3. Tempelkan lensa kacamata 
4. Kaitkan tangkai kacamata pada daun telinga 
5. Usahakan agar mata dan sekitar betul-betul tertutup oleh kacamata  

Hal-hal Yang 
Harus 
Diperhatikan 

1. Pastikan spectacle sudah terpasang fit/erat pada wajah untuk 
mencegah masuknya partikel ke dalam mata.  

2. Spectacle yang sudah terpasang benar tidak akan jatuh ketika 
menundukkan kepala. 

3. Temple kacamata harus berada pas diatas telinga, frame harus dekat 
dengan wajah dan didukung dengan bridge yang memadai sesuai 
dengan bentuk hidung pekerja 

Cara Melepaskan : 
1. Hindari menyentuh bagian depan kacamata karena telah 

terkontaminasi  
2. Saat melepasnya, pegang karet atau gagang kacamata  

Perawatan  1. Perawatan rutin dengan pembersihan dan inspeksi visual untuk 
mengidentifikasi kerusakan pada alat  

2. Bersihkan pelindung setiap hari. Hindari penanganan secara kasar 
yang dapat menggores lensa 

3. Bersihkan pelindung dengan menggunakan air sabun yang lembut 
dan keringkan di udara terbuka, penggunaan bahan pelarut tidak 
dianjurkan untuk pembersihan  

4. Goresan dapat mengganggu penglihatan dan bisa menurunkan 
performa lensa 

5. Ganti atau perbaiki pelindung jika terdapat goresan.  

Penyimpanan  1. Setelah digunakan, simpan pelindung mata dan wajah di tempat yang 
sejuk, kering, bersih, tidak terkena cahaya matahari langsung dan di 
tempat khusus dimana alat pelindung terhindar dari risiko terjatuh 
atau terinjak  

2. Hindari penyimpanan di tempat bersuhu ekstrim, mengandung 
minyak, bahan kimia (termasuk jenis uap) atau paparan lainnya yang 
dapat merusak dan mengurangi performa alat pelindung  

3. Sebelum menggunakan pelindung yang telah disimpan dalam jangka 
waktu yang lama, periksa kembali pelindung untuk mengidentifikasi 
adanya kerusakan  

Dibuat Oleh : 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

SAFETY GOGGLES No. Dokumen  SPO. LK. Kesmas. 15 

No. Revisi  00 

Tanggal Terbit  14 Oktober 2019 

Halaman  1/1 

Pengertian  Alat pelindung mata dari percikan bahan korosif, debu, partikel-partikel 
yang melayang di udara, lemparan benda kecil/panas, pancaran gas atau 
uap kimia, dan benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam  

Hal-hal Yang 
Harus 
Diperhatikan 

1. Safety goggles harus terpasang fit/erat di atas spectacle ketika 
dipakai.  

2. Pastikan kondisi headband masih kencang dan fleksibel sehingga 
safety goggles dapat terpasang erat pada wajah  

Perawatan  1. Perawatan rutin dengan pembersihan dan inspeksi visual untuk 
mengidentifikasi kerusakan pada alat  

2. Bersihkan pelindung setiap hari. Hindari penanganan secara kasar 
yang dapat menggores lensa 

3. Bersihkan pelindung dengan menggunakan air sabun yang lembut 
dan keringkan di udara terbuka, penggunaan bahan pelarut tidak 
dianjurkan untuk pembersihan  

4. Goresan dapat mengganggu penglihatan dan bisa menurunkan 
performa lensa 

5. Ganti atau perbaiki pelindung jika terdapat goresan.  

Penyimpanan  1. Setelah digunakan, simpan pelindung mata dan wajah di tempat yang 
sejuk, kering, bersih, tidak terkena cahaya matahari langsung dan di 
tempat khusus dimana alat pelindung terhindar dari risiko terjatuh 
atau terinjak  

2. Hindari penyimpanan di tempat bersuhu ekstrim, mengandung 
minyak, bahan kimia (termasuk jenis uap) atau paparan lainnya yang 
dapat merusak dan mengurangi performa alat pelindung  

3. Sebelum menggunakan pelindung yang telah disimpan dalam jangka 
waktu yang lama, periksa kembali pelindung untuk mengidentifikasi 
adanya kerusakan  

Dibuat Oleh : 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

FACE SHIELD  No. Dokumen  SPO. LK. Kesmas. 16 

No. Revisi  00 

Tanggal Terbit  14 Oktober 2019 

Halaman  1/1 

Pengertian  Alat pelindung wajah dan mata dari lemparan benda-benda kecil, 
lemparan benda-benda panas, pengaruh cahaya, pengaruh radiasi 
tertentu.  

Penggunaan  1. Pilih ukuran penutup muka, sesuai dengan besarnya lingkar kepala 
2. Periksa bagian luar dan dalam penutup muka, apakah sesuai dengan 

spesifikasinya, apakah tudung dalam keadaan baik, tidak rusak dan 
bersih  

3. Kendorkan klep pengatur untuk mempererat kedudukan topi 
pengaman tudung atau penutup rambut 

4. Pakai topi pengaman (tudung atau penutup rambut), eratkan di kepala 
sehingga terasa pas dengan cara mengatur klep pengatur  

5. Atur posisi penutup muka sehingga menutupi seluruh permukaan 
wajah 

6. Kencangkan kembali klep pengatur  

Hal-hal Yang 
Harus 
Diperhatikan 

Atur ukuran headgear sesuai ukuran kepala dan kenyamanan agar 
terpasang pas di kepala 

Perawatan  1. Perawatan rutin dengan pembersihan dan inspeksi visual untuk 
mengidentifikasi kerusakan pada alat  

2. Bersihkan pelindung setiap hari. Hindari penanganan secara kasar 
yang dapat menggores lensa 

3. Bersihkan pelindung dengan menggunakan air sabun yang lembut 
dan keringkan di udara terbuka, penggunaan bahan pelarut tidak 
dianjurkan untuk pembersihan  

4. Goresan dapat mengganggu penglihatan dan bisa menurunkan 
performa lensa 

5. Ganti atau perbaiki pelindung jika terdapat goresan.  

Penyimpanan  1. Setelah digunakan, simpan pelindung mata dan wajah di tempat yang 
sejuk, kering, bersih, tidak terkena cahaya matahari langsung dan di 
tempat khusus dimana alat pelindung terhindar dari risiko terjatuh 
atau terinjak  

2. Hindari penyimpanan di tempat bersuhu ekstrim, mengandung 
minyak, bahan kimia (termasuk jenis uap) atau paparan lainnya yang 
dapat merusak dan mengurangi performa alat pelindung  

3. Sebelum menggunakan pelindung yang telah disimpan dalam jangka 
waktu yang lama, periksa kembali pelindung untuk mengidentifikasi 
adanya kerusakan  

Dibuat Oleh : 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

SAFETY HELMET  No. Dokumen  SPO. LK. Kesmas. 17 

No. Revisi  00 

Tanggal Terbit  14 Oktober 2019 

Halaman  1/1 

Pengertian  Salah satu alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi kepala 
dari benturan, pukulan benda-benda, benda jatuh baik secara langsung 
maupun tidak langsung 

Penggunaan  1. Sebelum digunakan, telitilah bahwa helm tersebut dalam kondisi baik 
untuk digunakan, pas dan nyaman dikepala (tidak longgar dan 
sempit), tidak rusak dan cacat 

2. Gunakan helm safety di kepala dengan benar (tidak miring, terlalu 
mendongak, menunduk sehingga menutup pandangan atau terbalik) 

3. Jika berada pada tempat yang tinggi dan berangin, chain strip harus 
digunakan untuk menghindari helm safety yang dikenakan terbang 
karena tiupan angin kencang  

Hal-hal Yang 
Harus 
Diperhatikan 

1. Pastikan terlebih dahulu apakah helm yang akan digunakan pakai 
aman atau tidak, seperti ada tidaknya retakan dan tali pengunci helm 
berperan baik atau tidak  

2. Pastikan helm yang dipakai sesuai dengan ukuran kepala, tidak 
terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Karena akan berpengaruh pada 
aktivitas  

Pemeriksaan dan 
Pemeliharan 

1. Simpan safety helmet di area yang teduh, misalnya disimpan di rak 
penyimpanan khusus atau rak gantung yang diletakkan di dekat pintu 
kantor 

2. Bersihkan bagian shell (cangkang atau bagian luar helm yang keras) 
dan komponen lain menggunakan kain lembut yang sudah dicelupkan 
ke dalam air sabun, lalu bilas menggunakan air hangat  

3. Periksa kondisi shell safety helmet apakah ada tanda kerusakan, 
keretakan, pecah, cacat dll 

4. Periksa komponen dalam sistem suspensi apakah ada yang longgar, 
patah, rusak dll. Disarankan untuk mengganti seluruh sistem suspensi 
setidaknya setiap 12 bulan 

5. Ganti safety helmet jika : melihat tanda tanda kehausan, kerusakan, 
penyalahgunaan, atau penurunan performa safety helmet, bila shell 
berubah warna, material shell mengeras dan mudah rapuh,  

6. Dilarang menyimpan helm dibawah sinar matahari langsung dan 
memodivikasi atau mengukir bagian shell helm tanpa izin produsen 
helm  

Dibuat Oleh : 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

RESPIRATOR  No. Dokumen  SPO. LK. Kesmas. 18 

No. Revisi  00 

Tanggal Terbit  14 Oktober 2019 

Halaman  1/1 

Pengertian  Salah satu alat pelindung diri sebagai penutup hidung yang berfungsi 
sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja ditempat dengan 
kualitas udara yang buruk 

Penggunaan  1. Sebelum digunakan, pastikan bahwa respirator serta elemennya 
dalam kondisi baik, katup saluran pembuangan pernafasannya sudah 
pada tempatnya  

2. Pasanglah respirator dengan cara memegang bagian depan dengan 
satu tangan serta tangan yang satunya memegang tali respirator ke 
atas kepala  

3. Letakkan tali bagian atas dengan cara menumpangkannya diatas 
kepala, sehingga tali bagian atas berada diatas telinga serta tali 
bagian bawahnya berada di bawah telinga  

4. Kaitkan tali bawah di belakang leher lalu kencangkan sehingga pas di 
muka serta nyaman  

5. Demikian juga dengan tali bagian atas, kencangkan dengan cara 
menarik tali di kedua sisi sampai respirator benar-benar menutupi 
hidung. Jangan terlalu kencang sebab akan mengakibatkan hidung 
tertekan  

6. Kencangkan tali bawah dengan cara menarik  tali di kedua sisi, 
sampai respirator benar-benar pas menutupi pipi  

Hal-hal Yang 
Harus 
Diperhatikan 

1. Apabila terasa ada kebocoran dari sela-sela respirator, kencangkan 
tali masker atau atur posisi noseclip dan ulangi penggunaan masker  
Cek dengan menghirup nafas (negative) dan hembusan nafas 
(positive) , rasakan apakah ada kebocoran dari sela-sela masker  

2. Lakukan pemeriksaan secara rutin  
3. Hindari menggunakan respirator pada atmosfer kekurangan oksigen, 

hindari menggunakan filter partikel untuk paparan gas/ uap dan 
jangan gunakan respirator jika kotor, rusak atau komponennya tidak 
lengkap 

Perawatan  1. Lepaskan terlebih dahulu filter dan katup yang ada di masker  
2. Cuci menggunakan tisu yang dibasahi air atau dengan air yang 

mengalir, gunakan sabun yang ringan (sabun cuci tangan) 
3. Bila perlu gunakan sikat gigi untuk membersihkan kotoran yang 

menempel pada masker  
4. Keringkan (jangan di jemur di panas matahari, akan tetapi cukup di 

angin-anginkan di tempat sejuk) 
5. Cek bagian-bagian yang rusak (cartridge, tali masker, gasper katub 

dll) dan gantilah bila diperlukan  
6. Rangkai kembali respirator 
7. Simpanlah respirator di dalam plastic clip kedap udara, lalu masukkan 

ke dalam loker/almari  

Dibuat Oleh : 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

SAFETY SHOES No. Dokumen  SPO. LK. Kesmas. 19 

No. Revisi  00 

Tanggal Terbit  14 Oktober 2019 

Halaman  1/1 

Pengertian  Salah satu alat pelindung diri yang digunakan untuk keselamatan kaki 
pengguna, seperti melindungi kaki dari kejatuhan benda-benda dan 
menginjak benda tajam, mencegah kecelakaan kerja yang fatal, 
melindungi dari benda panas, dan melindungi dari cairan kimia 
berbahaya  

Penggunaan  1. Sepatu yang dipakai harus sesuai dengan ukuran kaki pengguna.  
2. Jika safety shoes menggunakan tali, ikatlah tali dengan baik dan kuat 

supaya tali tidak terinjak ketika menjalankan pekerjaan  
3. Masukkan semua celana ke dalam safety shoes 
4. Pakai kaos kaki dengan baik agar kaki tidak lecet dan tergores oleh 

safety shoes  
5. Periksa isi dalam sepatu, apakah bersih atau tidak.    

Perawatan dan 
Penyimpanan 

1. Simpan sepatu di tempat yang kering dengan suhu yang sedang  
2. Cuci sepatu secara rutin  
3. Hindari penggunaan sepatu dalam keadaan kaki dan atau sepatu 

basah  

Dibuat Oleh : 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN 

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL 

 
KACAMATA/ GOGGLES 

No. Dokumen  SPO. LK. Kesmas. 20 

No. Revisi  00 

Tanggal Terbit  14 Oktober 2019 

Halaman  1/1 

Pengertian  Alat pelindung mata dari percikan bahan korosif, debu, partikel-
partikel yang melayang di udara, lemparan benda kecil/panas, 
pancaran gas atau uap kimia, dan benturan atau pukulan benda keras 
atau benda tajam  

Tujuan  Sebagai acuan dalam penggunaan goggles  

Hal-hal Yang Harus 
Diperhatikan 

1. Safety goggles harus terpasang fit/erat di atas spectacle ketika 
dipakai.  

2. Pastikan kondisi headband masih kencang dan fleksibel sehingga 
safety goggles dapat terpasang erat pada wajah  

Perawatan  1. Perawatan rutin dengan pembersihan dan inspeksi visual untuk 
mengidentifikasi kerusakan pada alat  

2. Bersihkan pelindung setiap hari. Hindari penanganan secara kasar 
yang dapat menggores lensa 

3. Bersihkan pelindung dengan menggunakan air sabun yang lembut 
dan keringkan di udara terbuka, penggunaan bahan pelarut tidak 
dianjurkan untuk pembersihan  

4. Goresan dapat mengganggu penglihatan dan bisa menurunkan 
performa lensa 

5. Ganti atau perbaiki pelindung jika terdapat goresan.  

Penyimpanan  1. Setelah digunakan, simpan pelindung mata dan wajah di tempat 
yang sejuk, kering, bersih, tidak terkena cahaya matahari langsung 
dan di tempat khusus dimana alat pelindung terhindar dari risiko 
terjatuh atau terinjak  

2. Hindari penyimpanan di tempat bersuhu ekstrim, mengandung 
minyak, bahan kimia (termasuk jenis uap) atau paparan lainnya 
yang dapat merusak dan mengurangi performa alat pelindung  

3. Sebelum menggunakan pelindung yang telah disimpan dalam 
jangka waktu yang lama, periksa kembali pelindung untuk 
mengidentifikasi adanya kerusakan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

SAFETY GLOVES No. Dokumen  SPO. LK. Kesmas. 21 

No. Revisi  00 

Tanggal Terbit  14 Oktober 2019 

Halaman  1/1 

Pengertian  Salah satu alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi seluruh 
bagian tangan hingga ke jari-jari dari potensi bahaya seperti goresan 
benda tajam, panas, dan bahan kimia.  

Hal-hal Yang 
Harus 
Diperhatikan 

1. Pilihlah sarung tangan yang pas dan tepat sesuai ukuran tangan 
(tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) 

2. Periksa kondisi sarung tangan sebelum digunakan untuk memastikan 
bahwa sarung tangan tersebut aman dan layak pakai 

3. Jangan menggunakan kembali sarung tangan yang terkena bahan 
kimia atau bahan biologis  

4. Buang sarung tangan yang sudah robek, rusak, berubah warna dan 
kaku 

Perawatan  1. Cuci sarung tangan dengan menggunakan deterjen ringan, tanpa 
pemutih dan pelembut untuk menjaga keawetan sarung tangan 

2. Hindari mencuci sarung tangan dengan menggunakan mesin cuci 
atau dengan tekhnik dry clean – teknik pencucian tanpa air dan hanya 
menggunakan bahan kimia solvent atau pelarut sebagai pengganti air 
untuk mencucinya 

3. Gunakan air hangat, air dingin, atau air bersuhu normal untuk 
mencuci sarung tangan, hindari mengeringkan sarung tangan 
menggunakan mesin pengering pakaian  

4. Cuci sarung tangan terpisah dengan APD lainnya   

Penyimpanan  1. Simpan sarung tangan di dalam box atau lemari penyimpanan 
khusus.  

2. Penyimpanan yang benar adalah tidak boleh melipatnya keculai 
bahan nilon, wol, katun 

3. Jauhkan dari panas berlebih, sinar matahari, benda tajam, dan bahan 
kimia atau zat berbahaya yang dapat merusak material sarung tangan  

4. Hindari penyimpanan sarung tangan karet secara ditumpuk untuk 
menjaga bentuk dan elastisitas sarung tangan  

Dibuat Oleh : 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

APRON  No. Dokumen  SPO. LK. Kesmas. 22 

No. Revisi  00 

Tanggal Terbit  14 Oktober 2019 

Halaman  1/1 

Pengertian  Salah satu alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi tubuh 
dari bahaya  

Penggunaan  Mengenakan Apron: 
1. Melakukan hand hygiene sebelum memegang apron 
2. Siapkan apron/celemek dengan tali pinggang yang belum terikat  
3. Kalungkan tali leher di leher  
4. Posisikan badan celemek menutupi dada, perut dan bagian paha 

dengan benar  
5. Eratkan tali pengikat celemek di pinggang  
6. Celemek siap digunakan  

 
Melepaskan Apron 
1. Meminta asisten melepaskan ikatan apron di belakang tubuh dan 

biarkan tali menjuntai  
2. Pegang tali leher dan bawa melewati puncak kepala dan kedepan 

sehingga apron terlepas dan pegang menjauhi badan  
3. Melipat apron sedemikian rupa sehingga bagian depan (kotor) apron 

tersembunyi di dalam lipatan  
4. Membuang apron disposable di sampah infeksius atau memasukkan 

apron kain dalam tempat linen kotor atau infeksius  
5. Melakukan hand hygiene  

Dibuat Oleh : 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

MASKER BIASA  No. Dokumen  SPO. LK. Kesmas. 23 

No. Revisi  00 

Tanggal Terbit  14 Oktober 2019 

Halaman  1/1 

Pengertian  Masker adalah suatu alat pelindung pernafasan yang di desain menutupi 
mulut dan hidung untuk menyaring partikel di udara termasuk 
mikroorganisme  

Tujuan  Sebagai acuan dalam penggunaan masker  

Prosedur/Langkah  Memasang Masker 
1. Sebelum menyentuh masker, cuci tangan dengan air dan sabun  
2. Ambil masker, dan tentukan sisi atas masker yang ditandai dengan 

adanya kawat hidung (nose piece)  dan tempatkan pada bagian atas  
3. Tentukan yang mana sisi dalam dan sisi luar masker  
4. Ikuti instruksi berbagai tipe masker yang digunakan: 

a. Masker dengan karet telinga: gantung masker dengan 
melingkarkan karet pada daun telinga   

b. Masker dengan tali pengikat: letakkan sisi atas masker pada 
batas atas hidung dan ikatkan tali bagian atas pada belakang 
atas kepala.   

5. Tempelkan dan bentuk kawat hidung (nose piece) mengikuti lekuk 
hidung  

6. Tarik bagian bawah masker sampai menutupi seluruh hidung, mulut 
dan dagu  
 

Menanggalkan Masker 
1. Menanggalkan masker dengan melepaskan tali-talinya 
2. Masker dilipat dengan kedua permukaan dalammya bertemu 
3. Masker dimasukkan ke tempat khusus/direndam dengan larutan 

desinfektan 
Sikap 

1. Masker dipakai satu kali 
2. Jika sudah lembab harus diganti karena tidak efektif lagi 
3. Jangan menggantung masker di leher kemudian dipakai lagi 
4. Tidak memakai masker keluar dari lingkungan pasien 

 

Hal-hal yang harus 
diperhatikan  

Pastikan cek masker sebelum digunakan, pastikan tidak ada noda, 
kotoran atau lubang pada masker  
Jika masker akan dibuang, dianjurkan untuk merobek bagian masker 
terlebih dahulu  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN 

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL 

 
SPIGMOMANOMETER RAKSA/ 

TENSIMETER RAKSA  

No. Dokumen  SPO. LK. Kesmas. 24 

No. Revisi  00 

Tanggal Terbit  14 Oktober 2019 

Halaman  1/1 

Pengertian  Spigmomanometer raksa merupakan suatu alat yang digunakan untuk 
mengukur tekanan darah yang berbentuk persegi panjang terbuat dari besi dan 
kaca yang dapat dibuka tutup tergantung penggunaannya.   

Tujuan  Sebagai acuan dalam pengoperasian spigmomanometer raksa 

Bagian-bagian 
Tensimeter  

1. Manset, untuk menampung udara yang dipompa dari bulb dan untuk 
mendeteksi tekanan darah pasien yang pada penggunaannya dipasang pada 
lengan pasien  

2. Bulb atau pemompa, untuk memompa udara kedalam manset  
3. Tabung kaca pengukur, untuk mengukur air raksa yang dipompa oleh udara 

di dalam manset.  
4. Valve on/off, untuk membuka atau menutup jalannya air raksa 
5. Tabung air raksa, untuk menampung air raksa.  

Prosedur/ 
Langkah  

1. Periksa dan catat kondisi serta inventaris Spigmomanometer Raksa  
2. Tekan tombol spigmomanometer raksa untuk membuka 
3. Berdirikan tabung air raksa 
4. Pastikan air raksa ada dibawah dan tidak pecah 
5. Buka tabung air raksa dengan memutar kunci ke sebelah kiri (ON) 
6. Pastikan selang tidak melipat, manset tidak sobek dan pompa balon tidak 

bocor 
7. Pasang manset dan pompa balon untuk menaikkan air raksa dengan 

menutup kran yang ada pada pompa balon searah jarum jam 
8. Mengukur tekanan darah dengan membuka kran pelan pelan berlawanan 

arah jarum jam 
9. Gulung manset dengan rapi dan masukkan ke dalam kotak 

spigmomanometer dan pastikan air raksa ada dibagian bawah tabung  
10. Tutup tabung air raksa dengan cara menutup kunci ke sebelah kanan (OFF) 
11. Tutup atau lipat air raksa sampai terkunci  

Pemeliharaan  1. Mengunci air raksa setelah pemakaian alat  
2. Menggulung kain berserta manset dan disusun atau dimasukkan ke dalam 

bak tensimeter  
3. Menutup tensimeter dan menyimpan pada tempatnya  

Kesehatan 
dan 
Keselamatan 
Kerja  

1. Hati-hati dalam penggunaan spigmomanometer raksa untuk menghindari 
raksa pecah/bocor  

2. Hindari penyimpanan alat di tempat yang tinggi untuk menghindari alat jatuh 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN 

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL 

 
SPIGMOMANOMETER 

JARUM (ANEROID)/ 
TENSIMETER ANEROID 

No. Dokumen  SPO. LK. Kesmas. 25 

No. Revisi  00 

Tanggal Terbit  14 Oktober 2019 

Halaman  1/1 

Pengertian  Spigmomanometer jarum merupakan suatu alat diagnostik yang 
digunakan untuk mengukur tekanan darah yang bekerja secara manual 
saat memompa maupun mengurangi tekanan dengan memanfaatkan 
jarum mekanik sebagai penunjuk ukuran yang dirancang sedemikian 
rupa agar jarum dapat bergerak sesuai dengan tekanan yang diberikan 
pada manset.    

Tujuan  Sebagai acuan dalam pengoperasian spigmomanometer jarum  

Bagian-bagian 
Tensimeter 

1. Manset, untuk menampung udara yang dipompa dari bulb dan untuk 
mendeteksi tekanan darah pasien yang pada penggunaannya 
dipasang pada lengan pasien  

2. Manometer, untuk membaca hasil dari pengukuran tekanan darah 
melalui jarum penunjuknya 

3. Bulb atau pemompa, untuk memompa udara kedalam manset. Pada 
bulb terdapat : 
- Valve inlet atau klep masuk yang berfungsi untuk menghisap 

udara dari luar  
- Valve putput atau klep keluar yang berfungsi untuk 

mengeluarkan udara dari dalam bulb 
- Valve pembuang yang berfungsi untuk ruang udara dari manset 

pada saat pengukuran   

Prosedur/Langkah  1. Periksa dan catat kondisi serta inventaris Spigmomanometer Jarum  
2. Pastikan selang tidak melipat, manset tidak sobek dan pompa balon 

tidak bocor 
3. Pasang manset dan pompa balon dengan menutup kran yang ada 

pada pompa balon searah jarum jam 
4. Mengukur tekanan darah dengan membuka kran pelan pelan 

berlawanan arah jarum jam 
5. Gulung manset dengan rapi dan masukkan ke dalam kotak 

spigmomanometer   

Pemeliharaan  1. Hindarkan dari suhu dan kelembapan yang terlalu tinggi baik dalam 
penggunaan atau penyimpanan  

2. Hindarkan dari zat zat kimia yang dapat merusak alat  
3. Hindarkan dari benda-benda tajam  
4. Jaga manometer dari benturan keras  
5. Bersihkan kaca dan bagian-bagian tensimeter dari debu dan kotoran  
6. Bersihkan valve inlet/klep masuk pada bulb dengan menggunakan 

kapas yang dibasahi dengan alkohol  
7. Didalam valve output/klep keluar terdapat filter, lepas dan bersihkan  

 

 

 

 

 



 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN 

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL 

SPIGMOMANOMETER DIGITAL/ 
AUTOMATIC BLOOD 

PRESSURE MONITOR 

No. Dokumen  SPO. LK. Kesmas. 26 

No. Revisi  00 

Tanggal Terbit  14 Oktober 2019 

Halaman  1/1 

Pengertian  Spigmomanometer digital adalah alat yang digunakan untuk mengukur 
tekanan darah secara otomatis dan menampilkan hasil pengukuran secara 
digital 

Tujuan  Sebagai acuan dalam pengoperasian Spigmomanometer Digital 

Prosedur/ 
Langkah  

Sebelum Proses Kerja 
1. Siapkan dan periksa kelengkapan alat, meliputi: 

a. Unit utama tensimeter terdiri dari layar LCD, port udara, tutup baterai, 
dan port listrik AC 

b. Manset yang terdiri dari manset, penanda warna, selang udara, dan 
katup udara 

2. Pastikkan alat telah terpasang batu baterai  
a. Pemasangan Baterai 

- Balikkan alat, hingga bagian bawah menghadap ke atas. Buka tutup 
baterai sesuai tanda panah 

- Masukkan 4 buah batu baterai AA sesuai dengan arah yang benar 
- Pasang kembali penutup baterai  

b. Penggantian Baterai 
- Matikan alat sebelum mengganti baterai 
- Keluarkan baterai jika alat tidak akan digunakan selama lebih dari 3 

bulan 
- Jika baterai dikeluarkan lebih dari 30 detik, maka tanggal/waktu 

perlu diatur kembali 
- Buang baterai yang sudah tidak terpakai pada tempat yang sesuai 

Selama Proses Kerja 
1. Masukkan selang udara 
2. Masukkan manset ke lengan  
3. Bila sudah siap, tekan tombol “start/stop” 
4. Jarak manset dengan garis siku lengan kurang lebih 1 – 2 cm  
5. Saat dilakukan pemeriksaan hindari banyak bergerak dan memegang 

manset 
6. Lihat hasil pengukuran pada layar monitor  
Setelah Proses Kerja  
1. Setelah selesai digunakan, rapihkan kembali alat lalu simpan kembali di 

tempat semula  
2. Keluarkan baterai jika tidak akan digunakan dalam kurun waktu 3 bulan  

Pemeliharaan  1. Bersihkan alat dari kotoran dan debu setelah digunakan  
2. Simpan kembali alat ke tempatnya dalam keadaan kering dan bersih  
3. Lepaskan batu baterai jika alat tidak akan digunakan dalam jangka waktu 

yang lama  

 

 

 

 



 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN 

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL 

TIMBANGAN BERAT 
BADAN MANUAL/ 
ANALOG/JARUM   

No. Dokumen  SPO. LK. Kesmas. 27 

No. Revisi  00 

Tanggal Terbit  14 Oktober 2019 

Halaman  1/1 

Pengertian  Timbangan berat badan analog adalah alat yang digunakan untuk 
mengukur berat badan dengan cara mekanik menggunakan sistem 
pegas dengan tampilan garis-garis penanda dan jarum kecil yang 
berfungsi untuk menunjukkan berat badan  

Tujuan  Sebagai acuan dalam pengoperasian timbangan berat badan  

Prosedur/Langkah  1. Letakkan timbangan pada permukaan yang datar dan keras/padat 
2. Pastikan jarum yang terdapat pada timbangan dalam posisi 0 

sebelum digunakan, jika belum pada posisi 0 putar tombol pengatur 
yang berada di belakang timbangan    

3. Naikkan kedua kaki ke bagian tengah timbangan dengan hati-hati  
4. Lihat skala yang ditampilkan pada jarum timbangan 
5. Turunkan kedua kaki dari timbangan dengan hati-hati 
 

Pemeliharaan  1. Pemeliharaan Harian 
a. Bersihkan badan timbangan dari kotoran terutama kaca skala 

pengukuran  
b. Bila disimpan tidak boleh ada benda yang membebani 

timbangan  
2. Pemeliharaan Bulanan 

a. Pemeriksaan jarum timbangan selalu dalam angka nol (tanpa 
ada beban) 

b. Jika jarum timbangan tidak berada pada angka nol, kalibrasi 
sampai jarum apakah sudah berada pada angka nol  

c. Berikan pelumasan pada bagian bagian yang bergerak dengan 
cara memalingkan atau memiringkan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN 

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL 

 
TIMBANGAN BERAT 

BADAN DIGITAL  

No. Dokumen  SPO. LK. Kesmas. 28 

No. Revisi  00 

Tanggal Terbit  14 Oktober 2019 
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Pengertian  Timbangan berat badan digital adalah timbangan yang bekerja secara 
elektronis yang digunakan untuk mengukur berat badan dengan hasil 
angka langsung ditampilkan di layar (display)  

Tujuan  Sebagai acuan dalam pengoperasian timbangan berat badan digital  

Prosedur/Langkah  1. Letakkan timbangan digital pada lantai (jangan pada karpet atau 
benda lunak) 

2. Pasang baterai pada bagian bawah timbangan 
3. Apabila timbangan sudah menunjukkan angka 0.00 maka timbangan 

sudah siap untuk digunakan  
4. Naikkan kedua kaki ke bagian tengah timbangan dengan hati-hati  
5. Lihat skala yang ditampilkan pada display timbangan 
6. Turunkan kedua kaki dari timbangan dengan hati-hati    

Pemeliharaan  1. Jangan meletakkan benda diatas timbangan digital  
2. Jangan membersihkan timbangan digital dengan air  
3. Bersihkan timbangan dari debu dan kotoran menggunakan kain 

bersih dan kering  
4. Pastikan kaki dalam keadaan kering ketika menimbang berat badan  
5. Lapaskan batu baterai jika timbangan digital tidak akan digunakan 

dalam jangka waktu yang lama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN 

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL 

 
DIGITAL INFANT SCALE 

No. Dokumen  SPO. LK. Kesmas. 29 

No. Revisi  00 
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Halaman  1/1 

Pengertian  Timbangan bayi digital adalah alat yang digunakan untuk mengetahui berat 
badan bayi 

Tujuan  Sebagai acuan dalam pengoperasian digital infant scale  

Prosedur/ 
Langkah  

Sebelum Proses Kerja 
1. Siapkan dan periksa kelengkapan alat 
2. Pastikkan alat telah terpasang batu baterai (4 buah baterai AAA)  
3. Gunakan permukaan yang keras dan rata 
Selama Proses Kerja 
1. Tekan tombol “power/zero” untuk menghidupkan unit. 
2. Tarik silicone plug setelah terlepas, pasang overhead board pada lobang 

yang ditutupi oleh silicone plug tadi 
3. Tarik keatas handle untuk mengaktifkan pengukuran panjang badan, 

jangan ditarik terlebih dahulu untuk menentukan posisi awal pengukuran, 
LCD akan menunjukkan 46,0 cm sebagai nilai awal pengukuran. Jika tidak 
menunjukkan angka tersebut, maka tekan tombol power/zero sebentar 
untuk memposisikan titik awal pengukuran. Setelah itu tarik keluar handle 
tersebut untuk pengukuran panjang badan bayi 

4. Letakkan bayi secara perlahan pada timbangan. Kepala bayi harus 
menyentuh overhead board dan setelah itu geser handle sampai 
menyentuh kaki bayi 

5. Tekan hold/unit  untuk menghentikan pengukuran berat badan dan 
panjang badan.  

6. Lihat hasilnya pada layar alat     
Setelah Proses Kerja  
1. Setelah selesai digunakan, rapihkan kembali alat lalu simpan kembali di 

tempat yang sejuk dan kering  
2. Bersihkan unit dengan kain yang halus, jangan menyiram dengan air atau 

cairan kimia 
3. Jangan meletakkan alat dekat api/panas dan jangan terkena sinar 

matahari langsung   
4. Lepaskan baterai dari unit jika tidak akan digunakan dalam kurun waktu 

lebih dari 3 bulan  

Pemeliharaan 1. Jangan meletakkan benda diatas timbangan  
2. Jangan membersihkan timbangan digital dengan air  
3. Bersihkan timbangan dari debu dan kotoran menggunakan kain bersih 

dan kering  
4. Pastikan kaki dalam keadaan kering ketika menimbang berat badan  
5. Lapaskan batu baterai jika timbangan digital tidak akan digunakan dalam 

jangka waktu yang lama. 
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 INFANT SCALE 
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Pengertian  Infant scale adalah alat yang digunakan mengukur berat badan bayi.  

Tujuan  Sebagai acuan dalam pengoperasian infant scale  

Prosedur/Langkah  1. Tempatkan timbangan bayi pada tempat yang datar dan keras  
2. Cek jarum penunjuk pada angka nol  
3. Lakukan tindakan penimbangan bayi  

Pemeliharaan  1. Bersihkan alat sebelum digunakan  
2. Check jarum pengukur timbangan  
3. Pastikan saat mengembalikan alat, alat tersimpan dalam lingkungan 

yang kering dan bersih  
4. Jangan menyimpan benda apapun diatas infant scale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN 

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL 

 
ALAT UKUR PANJANG 

BAYI (PORTABLE BABY 
LENGTH BOARD) 

No. Dokumen  SPO. LK. Kesmas. 31 

No. Revisi  00 

Tanggal Terbit  14 Oktober 2019 

Halaman  1/1 

Pengertian  Alat yang digunakan untuk mengukur panjang badan bayi  

Tujuan  Sebagai acuan dalam pengoperasian alat ukur panjang bayi  

Prosedur/Langkah  1. Alat ukur diletakkan diatas meja atau tempat yang datar dan keras  
2. Letakkan alat ukur dengan posisi panel kepala di sebelah kiri dan 

panel penggeser di sebelah kanan pengukur. Panel kepala adalah 
bagian yang tidak bisa digeser  

3. Tarik geser bagian panel yang dapat digeser sampai diperkirakan 
cukup panjang untuk menaruh bayi/anak  

4. Bayi ditidurkan lurus dalam alat pengukur, kepala diletakkan hati-
hati sampai menyinggung bagian atas alat pengukur  

5. Bagian alat pengukur sebelah bawah kaki digeser sehingga tepat 
menyinggung telapak kaki bayi, dan skala pada sisi alat pengukur 
dapat dibaca  

Pemeliharaan  1. Bersihkan length board dari kotoran dan debu  
2. Simpan length board di tempat yang datar dan keras 
3. Jangan menyimpan apapun diatas alat ukur panjang bayi   
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MICROTOISE  
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Pengertian  Microtoise adalah alat yang digunakan untuk mengukur tinggi badan 
dan memiliki panjang maksimal 200 cm  

Tujuan  Sebagai acuan dalam pengoperasian microtoise  

Bagian-bagian 
Microtoise 

1. Tempat paku atau perekat untuk menempelkan alat ke dinding.  
2. Pita pengukur tinggi badan  
3. Jendela pembaca angka tinggi badan  
4. Sisi siku-siku yang menempel ke kepala  
5. Sisi siku-siku yang menempe ke dinding  

Prosedur/Langkah  1. Letakkan microtoise dilantai yang lurus dan rata, kemudian pita 
ditarik keluar sampai 200 cm, kemudian ujung microtoise 
ditempelkan dengan paku atau perekat di dinding 

2. Alat dipasang pada dinding atau tembok dengan ketinggian 200 cm 
atau 2 m 

3. Pastikan angka yang ada di microtoise ini berada di angka nol pada 
lantai dan rata  

4. Pengukuran dilakukan dengan menarik tuas microtoise yang sudah 
tergantung sampai menyentuh kepala pengguna  
 

Pemeliharaan  1. Bersihkan alat dari debu dan kotoran segera setelah digunakan  
2. Rapihkan dan simpan kembali ke tempatnya  
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PEMERIKSAAN 
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Pengertian  Mengukur kadar hemoglobin berdasarkan warna yang terjadi akibat 
perubahan Hb yang menjadi asam hematin oleh adanya HCL 0,1 N 

Tujuan  Sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan kadar Hb dengan 
metode sahli  

Prosedur  A. Persiapan Alat 
- 1 set standar Hb 
- Larutan HCl 0,1 N 
- Aquadest 
- Lanset steril  
- Pipet  
- Kapas kering 
 

- Bengkok  
- Sarung tangan  
- Kain pengalas  
- Tissue  
- Baskom klorin  
- Bak instrumen  

B. Pelaksanaan 
1. Cuci tangan  
2. Gunakan sarung tangan  
3. Mengisi tabung sahli dengan larutan HCl 0,1% sampai batas 

angka 2 
4. Menusuk ujung jari klien dengan lanset steril dan kemudian 

membersihkan darah yang keluar pertama dengan tisue kering  
5. Dengan menggunakan pipet untuk menghisap darah sampai 

darah mencapai garis warna biru pada tabung atau angka 20 
mm 

6. Memasukan pipet ke dalam tabung sahli sampai tepat diatas 
larutan HCl kemudian mengeluarkan darah sambil menarik 
pipet keluar (hindari terjadinya gelembung) 

7. Tunggu kurang lebih 2 menit sampai terbentuk asam hematin 
pada tabung reaksi  

8. Mengaduk atau mencampur HCl dengan darah sampai benar-
benar tercampur (warna coklat tua) 

9. Memasukan aquades tetes demi tetes dalam tabung sahli, 
aduk kembali setelah ditetes sampai warnanya sama dengan 
warna standar  

10. Baca permukaan darah dan hal itu menunjukkan kadar Hb 
klien (kadar Hb normal pada ibu hamil : ≥ 11 gr%) 

11. Mencelupkan sarung tangan dan merendam alat ke larutan 
klorin  

12. Cuci tangan   
  
C. Evaluasi  

1. Memberitahukan hasil pemeriksaan  
2. Catat hasil pemeriksaan   

Dibuat Oleh : 
 

 
 
 

 

 

 


