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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Umum Tentang Laboratorium 

2.1.1. Pengertian Laboratorium Klinik 

Kata laboratorium berasal dari bahasa Latin yang berarti “tempat bekerja”. 

Dalam perkembangannya, kata laboratorium mempertahankan arti aslinya, yaitu 

tempat bekerja khusus untuk keperluan penelitian ilmiah. Laboratorium adalah 

suatu ruangan atau kamar tempat melakukan kegiatan praktek atau penelitian yang 

ditunjang oleh adanya seperangkat alat-alat serta adanya infrastruktur 

laboratorium yang lengkap (ada fasilitas air, listrik, gas dan sebagainya). 

Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan 

pemeriksaan di bidang Hematologi, Kimia Klinik, Mikrobiologi Klinik, 

Parasitologi Klinik, Imunologi Klinik atau bidang lain yang berkaitan dengan 

kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis 

penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Selain itu, 

laboratorium klinik dan kesehatan pun memilki klasifikasi tertentu sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing laboratorium (Resmiaty  & Sari, 2017). 

Menurut Permenkes RI No. 411/Menkes/Per/III/2010, laboratorium Klinik 

adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan 

spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan 

terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, dan memulihkan kesehatan. 

Definisi lain laboratorium klinik diberikan oleh  Seyoum; laboratorium adalah 

tempat yang dilengkapi dengan berbagai instrumen, peralatan dan bahan kimia 
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(reagen), untuk melakukan karya eksperimental, kegiatan penelitian dan prosedur 

pemeriksaan. Laboratorium medik merupakan salah satu bagian laboratorium 

yang dilengkapi dengan berbagai instrumen biomedis, peralatan, bahan dan 

reagen (bahan kimia) untuk melakukan berbagai kegiatan pemeriksaan 

laboratorium dengan menggunakan spesimen biologis (whole blood, serum, 

plasma, urine, tinja, dll). Bila melihat kedua definisi di atas baik menurut 

Permenkes RI No. 411/Menkes/Per/III/2010  maupun menurut Seyoum, dapat 

dikatakan bahwa laboratorium klinik adalah sebuah tempat di mana di dalamnya 

terdapat instrumen, peralatan, serta bahan dan reagen yang digunakan untuk 

pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan spesimen biologis sebagai 

penunjang diagnosis penyakit dan pemulihan kesehatan (Rahayu & Mardiana, 

2017). 

2.1.2. Jenis dan Klasifikasi Laboratorium Klinik 

Berdasarkan jenis pelayanannya laboratorium klinik terbagi menjadi 

laboratorium klinik umum dan laboratorium kinik khusus. Laboratorium klinik 

umum merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemerikasaan 

spesimen klinis dibidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, 

parasitologi klinik, imunologi klinik. Sedangkan laboratorium klinik khusus 

merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan klinik pada 1 

(satu) bidang pemeriksaan dengan kemampuan tertentu (Kementrian Kesehatan 

RI, 2010). 

Berdasarkan kemampuan pemeriksaan laboraorium klinik umum terbagi 

menjadi laboratorium klinik umum pratama merupakan laboratorium yang 
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melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan 

pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana. Laboratorium klinik umum madya 

merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen 

klinik dengan kemampuan pemeriksaan tingkat laboratorium klinik umum 

pratama dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhan. Laboratorium klinik 

umum utama merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan 

spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan lebih lengkap dari laboratorium 

klinik umum madya dengan teknik automatik. Sedangkan laboratorium klinik 

khusus dibedakan menjadi laboratorium mikrobiologi klinik merupakan 

laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan mikroskopis, biakan, identifikasi 

bakteri, jamur, virus, dan uji kepekaan; laboratorium parasitologi klinik 

merupakan laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan identifikasi parasit atau 

stadium dari parasit baik secara mikroskopis dengan atau tanpa pulasan, biakan 

atau imunoesai; laboratorium patologi anatomi merupakan laboratorium yang 

melaksanakan pembuatan preparat histopatologi, pulasan khusus sederhana, 

pembuatan preparat sitologi, dan pembuatan preparat dengan teknik potong beku 

(Rahayu & Mardiana , 2017). 

2.1.3. Persyaratan Laboratorium Puskemas 

Laboratorium Puskesmas diselenggarakan berdasarkan kondisi dan 

permasalahan kesehatan masyarakat setempat dengan tetap berprinsip pada 

pelayanan secara holistik, komprehensif, dan terpadu dalam rangka meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Setiap Laboratorium 

Puskesmas harus diselenggarakan secara baik dengan memenuhi kriteria 
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ketenagaan, sarana, prasarana, perlengkapan dan peralatan, kegiatan pemeriksaan, 

kesehatan dan keselamatan kerja, dan mutu. Kriteria ketenagaan, sarana, 

prasarana, perlengkapan dan peralatan, kegiatan pemeriksaan, kesehatan dan 

keselamatan kerja, dan mutu merupakan ketentuan minimal yang harus dipenuhi 

dalam penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas. Dalam keadaan keterbatasan 

sumber daya, beberapa kriteria dapat tidak terpenuhi oleh Laboratorium 

Puskesmas sepanjang diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota setempat dan tanpa mengurangi mutu dan keakuratan data 

penunjang dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ketentuan 

lebih lanjut mengenai ketenagaan, sarana, prasarana, perlengkapan dan peralatan, 

kegiatan pemeriksaan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan mutu tercantum 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Kementerian Kesehatan, 2012) 

2.1.4. Syarat Minimal Ruangan dan Fasilitas Laboratorium 

Laboratorium pratama harus memenuhi syarat minimal ruangan dan 

fasilitas berupa ruangan tunggu, ruangan ganti, ruangan pengambilan spesimen 

ruangan admistrasi, ruangan pemeriksaan, ruangan sterilisasi, ruangan 

makan/minimum, water closet, keselamatan dan keamaan kerja ventilasi, 

penerangan, air, dan listrik.  

Laboratorium klinik umum harus menenuhi syarat minimal bangunan, 

peralatan, kemampuan pemerikasaan dan perlengkapan keselamatan & keamanan 

laboratorium sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 

411/MENKES/PER /III/2010 dan Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 43 tahun 

2013 sebagai berikut: 
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Tabel 1. Persyaratan Minimal Ruangan dan Fasilitas Laboratorium Pratama 

 
No. Jenis Kelengkapan Standar 

1. Ruangan tunggu 6 m
2
 

2. Ruangan ganti Ada 

3. Ruangan pengambilan spesimen 6 m
2
 

4. Ruangan admistrasi 6 m
2 

5. Ruangan pemeriksaan 15 m
2 

6. Ruangan sterilisasi Ada 

7. Ruangan makan/minum Ada 

 8. WC untuk Pegawai Ada 

9. WC untuk Pasien Ada 

10. Ventilasi 1/3 x luas lantai 

11. Penerangan (lampu) 5 watt/m
2 

12. Air mengalir bersih 
50 

liter/pekerja/hari 

14.  Listrik  Sesuai kebutuhan 

 

2.1.5.  Persyaratan Minimal Peralatan di Laboratorium 

Laboratorium pratama harus memenuhi syarat minimal peralatan berupa 

autoclave, botol tetes, bottle wash polyethilene, bunsen burner, differential cell 

counter, gelas pengaduk, kaca obyek, kaca penutup, kaca obyek, kaca penutup, 

kamar hitung lengkap, kapiler hematokrit, lancet atau vaccinostel, loop atau ose, 

mikrodiluter 25, 50 ul, mikroskop binokuler, mikropiper 5, 25, 50 ul, rak 

pengecatan, rak tabung reaksi, refrigerator, sentrifus elektrik, sentrifus hematokrit, 

semprit dengan jarum, slide holder disposable, spektofotometer atau fotometer, 

sterilisator, stopwatch, tabung reaksi, tabung sentrifus kaca atau plastik 

berskala/polos, tally counter, tensi meter dan stetoskop, tempat tidur pasien, 

termometer -10 – 100
0 

C, timer, tips pipet, tourniquet, dan westergreen. 

Tabel 2. Persyaratan minimal peralatan di laboratorium Pratama 

No.  Jenis Peralatan  Standar  

1. Autoclave 1 buah 

2. Botol tetes Sesuai kebutuhan 

4. Bottle wash polyethilene 2 buah 

5. Bunsen burner 1 buah 

6. Differential cell counter 1 buah 
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Tabel 2. Persyaratan minimal peralatan di laboratorium Pratama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Syarat minimal Perlengkapan K3 di laboratorium Pratama 

 
No. Jenis Kelengkapan Pratama 

1. Alat bantu pipet/ rubber bulb 2 buah 

2. Alat pemadam api ringan Sesuai kebutuhan 

3. Desinfektan Sesuai kebutuhan 

4. Klem tabung (tube holder) 1 buah 

5. 
Wadah khusus untuk insenerasi 

jarum, lancet 
Sesuai kebutuhan 

6. Pemotong jarum & wadah pembuang 1 buah 

No.  Jenis Peralatan  Standar  

7. Gelas pengaduk Sesuai kebutuhan 

10. Kaca obyek Sesuai kebutuhan 

13. Kaca penutup Sesuai kebutuhan 

14. Kamar hitung lengkap 3 buah 

15. Kapiler hematokrit Sesuai kebutuhan 

16. Lancet/ vaccinostel Sesuai kebutuhan 

18. Loop/ ose 2 buah 

19. Mikrodiluter 25, 50 ul 6 buah 

20. Mikroskop binokuler 1 buah 

21. Mikropiper 5, 25, 50 ul 2 buah 

22. Rak pengecatan 1 buah 

29. Rak tabung reaksi 1 buah 

30. Refrigerator 1 buah 

31. Sentrifus elektrik 1 buah 

33. Sentrifus hematokrit 1 buah 

34. Semprit dengan jarum 
Sesuai kebutuhan 

 

35. Slide holder disposable 1 buah 

36. Spektofotometer/ Fotometer 1 buah 

37. Sterilisator 1 buah 

38. Stopwatch 1 buah 

39. Tabung reaksi Sesuai kebutuhan 

40. 
Tabung sentrifus kaca atau plastik 

berskala/polos 
Sesuai kebutuhan 

41. Tally counter 1 buah 

42. Tensi meter dan stetoskop 1 set 

43. Tempat tidur pasien 1 buah 

44. Termometer -10 – 100
0
C 1 buah 

45. Timer 1 buah 

46. Tips pipet Sesuai kebutuhan 

48. Tourniquet 1 buah 

49. Waterbath 1 buah 

52. Westergreen 1 set 
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Tabel 3. Syarat minimal Perlengkapan K3 di Laboratorium Pratama 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Tinjauan Umum Tentang Sarana dan Prasarana Laboratorium 

2.2.1. Ventilasi 

Kebutuhan sirkulasi dan pertukaran udara yang harus disediakan pada 

bangunan gedung melalui ventilasi. Ventilasi mekanik/buatan harus disediakan 

jika ventilasi alami tidak dapat memenuhi syarat. Ventilasi alami harus memenuhi 

standar minimal ukuran 1/3 luas laintai atau AC 1 PK/20 m
2
 (Departemen 

Kesehatan RI, 2008). 

2.2.2. Penerangan 

Ruangan mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan 

yang didistribusikan rata dalam ruangan. Penerangan (lampu) yang digunakan 

harus memenuhi standar minimal 5 watt/m
2
 (Kementerian Kesehatan RI, 2010). 

2.2.3.  Air 

Air bersih harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan 

sumber air bersih dan sistem distribusi pada lokasinya serta harus bebas dari 

pencemaran fisik, kimia, dan biologis. Kebutuhan air mengalir bersih perhari 

minimal 50 liter (Kementerian Kesehatan RI, 2010) 

No. Jenis Kelengkapan Pratama 

7. Perlengkapan PPPK 1 set 

8. Tip habis pakai Sesuai kebutuhan 

9. Sarung tangan Sesuai kebutuhan 

10. Masker Sesuai kebutuhan 

11. 

Jas laboratorium kancing belakang, 

lengan panjang dengan elastis pada 

pergelangan tangan 

Sesuai jumlah petugas 

12. Alas kaki/sepatu tertutup Sesuai kebutuhan 

13. 
Wastafel dilengkapi dengan sabun 

(skin desinfektan) dan air mengalir 
1 buah 
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2.2.4. Daya Listrik 

Sumber daya listrik  normal bangunan diusahakan untuk menggunakan 

tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara dan/atau sumber listrik siaga berupa 

genset agar terjamin ketersediaan 24 jam (Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

2.2.5. Tata Ruangan 

Laboratorium harus ditata sedemikian rupa hingga dapat berfungsi dengan 

baik. Tata ruang yang sempurna, harus dimulai sejak perencanaan gedung sampai 

pada pelaksanaan pembangunan. Tata ruang yang baik harus mempunyai: ruangan 

tunggu (6 m
2
), ruangan ganti , ruangan pengambilan spesimen (6 m

2 
), ruangan 

admistrasi (6 m
2
), ruangan pemeriksaan (15 m

2
), ruangan sterilisasi, ruangan 

makan/minum, WC untuk pasien, WC untuk pegawai (Kementerian Kesehatan 

RI, 2010). 

2.2.6. Persyaratan Minimal Peralatan 

Laboratorium klinik umum pratama harus memenuhi standar minimal 

peralatan antaralain: autoclave, botol tetes, bottle wash polyethilene, bunsen 

burner, differential cell counter, kaca obyek, kaca penutup, kamar hitung lengkap, 

kapiler hematokrit, lancet/ vaccinostel, loop/ ose, mikrodiluter 25, 50 ul, 

mikroskop binokuler, mikropipet 5, 25, 50 ul,  peralatan gelas, rak pengecatan, rak 

tabung reaksi, refrigerator, sentrifus elektrik, centrifus hematokrit, semprit dan 

jarum, slide holder disposable, spektofotometer/ fotometer, sterilisator, stopwatch, 

tabung reaksi, tabung sentrifus, tally counter, tensi meter dan stetoskop, tempat 

tidur pasien, termomter 10-100
0
C, timer, tips pipet, tourniquet, waterbath, 

westergreen (Kemetrian Kesehatan, 2010). 
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2.2.7. Perlengkapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran 

dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun 

rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Sedangkan 

pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya 

dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat 

kerja. Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu 

bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari 

pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja (Rahayu & Mardiana, 2017). 

Untuk menghindari dari berbagai kemungkinan kecelakaan kerja, 

laboratorium klinik umum pratama wajib menyediakan perlengkapan dan 

keamanan, berupa: alat abntu pipet/ ruber bulb, alat pemadam api ringan, 

desinfektan, klem tabung (tube holder), wadah khusus insenerasi jarum dan 

lancet, pemotong jarum dan wadah pembuang, perlengkapan P3K, tip habis pakai, 

sarung tangan, masker, jas laboratorium (kancing belang, lengan panjang dengan 

elastis pada pergelangan tangan), alas kaki/ sepatu tertutup, westafel dengan sabun 

(skin desinfektan) dan air mangalir (Kemetrian Kesehatan, 2010). 

Setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan 

pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil serta 

dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan; tinggi pemberian tanda 

pemasangan adalah 125 cm dari dasar lantai tepat diatas satu atau kelompok alat 
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pemadam api ringan bersangkutan; penempatan antara alat pemadam api yang 

satu dengan lainnya atau kelompok satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 

meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja 

dan semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah 

(Kemenakertrans RI, 1980). 

2.3. Kerangka Teori 

Laboratorium merupakan pelayanan medik spesialis penunjang untuk 

mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang 

upaya diagnosis penyakit, dan memulihkan kesehatan. Oleh sebab hasil 

pemeriksaan laboratorium sangat penting, Pusat Kesehatan Masyarakat harus 

memperhatikat dan menyediakan laboratorium sesuai standar yang telah 

ditentukan dalam Peraturan Meteri Kesehatan. Oleh karena itu setiap 

Laboratorium Klinik harus diselenggarakan secara baik dengan memenuhi kriteria 

organisasi, ruang dan fasilitas, peralatan, bahan, spesimen, metode pemeriksaan, 

mutu, keamanan, pencatatan dan pelaporan 
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Gambar 1. Kerangka Teori 
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2.4. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 
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