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TUJUAN: 

1. Mengetahui proses pembuatan sediaan histologi (persiapan sampel hingga pengamatan dengan 

mikroskop) serta mengetahui metode dalam mengamati sel 

2. Mengetahui perbedaan bagian-bagian sel berdasarkan orientasi warna yang diperlihatkan pada 

sediaan histologi 

3. Mengetahui istilah penting dalam pengamatan histology dan melatih diri dalam membuat sediaan 

histology jaringan  

PENDAHULUAN: 

Histologi adalah metoda membuat sajian dari spesimen tertentu melalui suatu rangkaian proses 

hingga menjadi preparat histology yang baik dan siap untuk dianalisis. Specimen dapat berasal dari manusia 

dan hewan. Preparat yang baik dapat digunakan untuk memepelajari peran sel/jaringan dalam keadaan 

fisiologis atau patologis, mempelajari perubahan sel/jaringan akibat suatu perlakuan pada penelitian, dan alat 

bantu diagnostic penyakit. Preparat yang baik dapat memeberikan hasil yang akurat untuk menjawab 

pertanyaan riset. Untuk mencapai tujuan tersebut, preparat harus dapat memeberikan gambaran tentang 

bentuk, besar, dan susunan sebagaimana sel/jaringan tersebut hidup. 

 

KEKUATAN: 

1. Teknik histoteknik mampu menggambarkan keseluruhan sel normal dan patologis dengan baik 

meskipun jaringan yang digunakan sudah dipindahkan dalam waktu yang lama dari tubuh individu 

makhluk hidup. Keunggulan ini akibat adanya proses fiksasi yang mampu menjaga arsitektur 

jaringan mendekati kondisi awalnya dengan menggunakan larutan fiksatif seperti formalin. 

2. Teknik histoteknik mampu memberikan gambaran tentang bentuk, besar, dan susunan sebagaimana 

sel/jaringan tersebut hidup dengan adanya proses dehidrasi yang baik. Dehidrasi merupakan tahapan 

awal setelah fiksasi yang paling menentukan kondisi preparat hingga tahap selanjutnya. Dehidrasi 

merupakan proses menghilangkan seluruh air di dalam sel agar dapat diisi dengan paraffin nantinya. 

Dengan proses dehidrasi yang baik sel/ jaringan akan dapat disayat, diwarnai, serta diamati dengan 

baik dibawah mikroskop 

KELEMAHAN: 

1. Sulit untuk memastikan apakah setiap tahapan teknik histoteknik berjalan dengan benar dan akan 

memunculkan hasil sesuai harapan. Kesalahan pada proses embedding yang bertujuan memasukkan 

paraffin  ke ruang-ruang dalam sel dapat berakibat fatal saat proses sectioning yaitu sayatan yang 

dihasilkan tidak mulus dan mempersulit pengamatan.  

2. Sering terjadi kesalahan orientasi akibat kesalahan dalam  peletakan sel/jaringan saat blocking, 

sehingga target sel/jaringan awal yang ingin diamati sering tertukar posisinya akibat kelalaian 

pengamat dan akibatnya gambaran sel/jaringan awal yang dimunculkan tidak sesuai dengan yang 

semestinya 

SARAN: 

Sebaiknya praktikan benar-benar mengikuti seluruh proses histoteknik yang sesuai dengan waktu yang 

semestinya serta praktikan diberi latihan untuk menggunakan mikrotom dengan benar. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Spesimen difiksasi dengan formalin 

Didehidrasi dengan alcohol secara 

bertingkat: 

Alcohol 70% : 1 hari 

Alkohol 80% : 1 hari 

Alcohol 90% : 1 hari 

Alkohol 95% : 2 hari (2X ganti) 

Alkohol Absolut : 2 hari (2X ganti) 

Tujuan: mengeluarkan air dari 

jaringan agar jaringan dapat 

dimasukin parafin 

Clearing dengan Xylol selama 15-30 

menit 

Tujuan : mengeluarkan air agar 

jaringan bening dan transparan 

Pembenaman / Embedding dalam 

paraffin cair pada suhu 60ᵒC selama 

3x1 jam di dalam oven: 

Baris I : 1 jam 

Baris II : 1 jam 

Baris III : 1 jam 

Tujuan : untuk memasukkan paraffin 

kedalam bagian-bagian sel dengan 

baik dan  memastikan Xylol keluar 

seluruhnya 

Pengecoran / Blocking dengan alat 

cetak untuk menghasilkan blok 

paraffin ±3jam 

Sectioning/ Pemotongan 

Diiris dengan ketebalan 5-7 mikron 

dengan menggunakan mikrotom. 

Hasil sayatan dimasukkan kedalam 

waterbath pada suhu 50ᵒC.  

Tujuan: 

Sayatan lebih tipis lebih baik agar 

tidak terjadi tumpang tindih antar sel 

sehingga tidak terjadi kesalahan 

orientasi saat mengamati sel. Selain 

itu perendaman pada waterbath 

berfungsi mengembangkan paraffin 

yang terlipat saat penyayatan dengan 

mikrotom. 

Mengoleskan gliserin/ albumin pada permukaan objek glass dan 

mengambil sayatan pada permukaan air dalam water bath 

Mengeringkan slide dan mendiamkan selama 1 malam untuk 

dilanjutkan dalam proses staining/ pewarnaan 

Sebelum diwarnai dicelupkan dengan Xylol selama 5 menit dengan 

tujuan mengeluarkan sisa parafin 

Rehidrasi kembali dengan menggunakan alcohol bertingkat: 

Alkohol Absolut : 2x2 menit 

Alkohol  90% : 2x2 menit 

Alkohol 80% ; 2x2 menit 

Alkohol 70% ; 2x2 menit 

Air mengalir : 3 menit 

Merendamkan preparat dengan giemsa (karena tidak tersedia 

Hematoxilin selama beberapa menit 

Cuci dengan air mengalir 15-20 menit 

Merendamkan preparat dengan eosin beberapa menit 

Bilas kembali dengan air mengalir selama 15-20 menit 

Rehidrasi kembali dengan alcohol bertingkat: 

Alkohol 70% : 2 menit 

Alkohol 80% : 2menit 

Alkohol 90% : 2menit 

Alkohol 90% : 2 menit 

Alkohol Absolut : 2menit 

NB: tahap ini tidak kami lakukan karena kami menggunakan 

Giemsa, sebab akan menghilangkan warna Giemsa dengan alcohol 

sebagai pelarutnya 

Merendamkan dalam Xylol selama 2 menit 

Mengoleskan balsam kanada pada coverglass 

Siap diamati dengan mikroskop 

Menutupkan coverglass pada preparat histologi 

PROSEDUR PELAKSANAAN PROSES HISTOTEKNIK 


