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Centrifuge : Alat Separasi Pada Sampel Fase
Suspensi Dalam Kegiatan Praktikum Dan
Penelitian

Centrifuge merupakan alat yang memiliki peranan yang penting di laboratorium.
Alat centrifuge ini diperlukan dalam tahap separasi yaitu tahap pemisahan antara
fase cairan dan padatan yang memanfaatkan gaya sentrifugal dengan kecepatan
rotasi dan dalam jangka waktu tertentu. Penggunaan alat ini harus sesuai dengan
instruksi kerja yang disarankan karena sering terjadi kerusakan akibat penggunaan
yang salah di laboratorium, misalnya penggunaan berat tabung centrifuge yang
berisi sampel yang tidak sama sehingga mengakibatkan tabung terpental di dalam
centrifuge. Selain itu tahapan separasi dengan centrifuge ini sangat penting pada
analisis DNA karena pada tahap separasi ini terjadi pemisahan bobot molekul DNA
berdasarkan besarnya kecepatan rotasi dan jangka waktu sentrifugasinya, tentu
saja bobot molekul yang ringan memerlukan kecepatan tinggi dan waktu yang lebih
lama untuk mengendapkannya. Maka dari itu penggunaan alat ini sangat perlu
diperhatikan agar masa pakainya lebih lama. Berikut ini instruksi kerja yang
diterapkan untuk alat centrifuge di laboratorium kimia anorganik.

LABORATORIUM KIMIA ANORGANIK
DEPARTEMEN KIMIA
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FMIPA IPB

INSTRUKSI KERJA ALAT

A. Informasi Alat
Jenis Alat : Centrifuge
Merk : Hermle

B. Fungsi Peralatan
Centrifuge berfungsi untuk proses pemisahan antara larutan dan padatan
(separasi) menggunakan gaya sentrifugal dengan kecepatan rotasi tertentu

C. Tata cara kerja
1. Hubungkan steker alat dengan sumber arus listrik
2. Tekan tombol power menjadi posisi ON
3. Biarkan selama 15 menit untuk warming up (pemakaian pertama kali)
4. Tekan tombol LID hingga penutup centrifuge terbuka lalu letakkan tabung
centrifuge yang berisi sampel pada tempatnya
5. Setelah dipastikan dengan posisi tabung yang benar, tutup centrifuge dengan
menekan penutupnya kearah bawah
6. Tekan tombol RPM/RCF lalu atur kecepatannya dengan memutar tombol
disebelah kanan sesuai prosedur kerja
7. Tekan tombol TIME lalu atur waktunya dengan memutar tombol disebelah
kanan sesuai dengan prosedur kerja
8. Tekan tombol START untuk memulai penggunaan centrifuge sesuai dengan
pengaturan.
9. Setelah selesai penggunan, tekan tombol LID untuk membuka penutup
centrifuge dan ambil sampell dalam tabung.
10. Tekan tombol power menjadi posisi OFF
11. Lepaskan steker alat dari sumber arus listrik.

Perlu diperhatikan:
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•Pastikan bahwa tabung centrifuge yang akan digunakan sesuai dengan
tempat tabung centrifuge

•Tabung centrifuge yang berisi sampel mempunyai berat yang sama
dengan tabung sentrifusi lain

•Kecepatan maximum 5000 rpm

•Tunggu sampai centrifuge tidak berputar lagi (kecepatan nol), baru
penutup dibuka

•Tekan tombol STOP segera jika terjadi kesalahan prosedur atau
pengaturan
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